












 ةدلالا [ءان خل 0 ان

 2 "1115 مطمن 13018111 2111 1

1 

1114 1141111 
 دا 1 281

111110123 4111 

 81 فان 5 6 ا 6 اخ 8

2370 

 171. ىن 11111161“

 ل و ا 53 41و 0
] 

 | م ل ا

 1 هذ نا ه1

 م8144 57017 2115115131 < 811 08345

2772797-01 .1802 10207 
 ”711:1:1411383 ث 0311 1ر11 1101611 ع 821018081115185

 14 ظل 81181"! خ 8181 1مل. 812 5890882141.



1 

/ 1 

 0000 مسمع عمص 79



 []صطقأأ.

56 

 ت0 1 0 ا 1

 آطاوذع 0ع ععاجنوتت عطغقعط 0 500 0000 ا ا 0 ا ا لالا

 6601 ءطخ1م1عع ةنح 0ع طفصلمءطصتخا دم ةصج للاتاتعاع . . . . . . . 5-111

 810 عموم طتقءطع ةسصعوطوب اتطوتع 16 ]كل1ءطخغعت عدت 0 0 دقعا لعات

 011 ا يلا ل ا : : 0 1

 اضودمس مس هز ل كفرت شلهعتت 8 رزه ل. .. م5. <. ”.06. 5. 200. .- 58

 طز 24 لمص !ةجيلظةلتفءطفطص ©3616 2< 46 . 2 2. ف 587

 هدمه معستعط» ظرافلل 2 2 0 اع ا ع عب ا 2 امال واول مول ومال ا

 لع ظله عصف لز ةنانر .٠ ل هدكا "2822... . هلال رك ترسا لو ل 5

 1016 1ةهعتاعوه]1ةءطعد ©2620عص 23) 8 1[ ةلترد وسلا 2 22 6 1 نا جك "2

 5 ةهدعف (لضطءاكفتت110611 2 124020 2 3,238

 ضرع ةلوععمو هل) كرم للطرت ظطتمدتللا ١ كم6 112 دا عاما م بح ااقبف دلد

 مر مصب عدت هان ءافسصتعمل ..> 5 2 710772 ا ا 598

 هتاملت 0 ةيمعللم ل2دعط (عرتلتق6ر 22926186 6 .. 6 20 .- 0. هك لا م. اءىل

2 





1101 

 اخ عج عط055ه2 دططتلاتت ععا> 318:615نطعان ( علتعطغع ةتتق 06

 كرعتك ؟هدع الآ[ هاقدمتتنع4 1124 3115 عانت 1. ل وطتنطتتس0ءزنأ لعدن 80ق128 عمد
 طقرتن 016 هز كعرتم طءماتطستعب ة18515ءطقد هزراةعا ععاعطت" عد 1ئ13:<-
 122:1 6653. اتت 180 061 813298 (حج 796 2. (نطتن.) 0061: 665535 5مةاعات

 هنو 521 6عم6 20 مقعاح ةطقت 36])1:13123:1 6.
 زلزو ؟هد:16ععوملع مسدعقطع 06مهءاطود ه1 ةزعاط ةالعتس 815 لع

 111 معتم طقم 0ةءطتتخأ, ؟ءاعاطع ؟هدج 31["1ععا ص ةءاسعاتم 11162 عا اك
 ردد 820. 1 310. 449 طءوءطتعطوط 15غ: ةتتح 32061:ءان 18205 ءطتتخأا]1ن عا

 "هرعت كقحم» طقأذ دطمتتخ هتعطغ 70ععاوععم. ]ط1 زط ءاصعات طبه 618-
 ةءانعدم يةوسصسلاتسع طءقصلل1ءطع ات 7012 2211: 701: 6558. 5 ل ةاتتنعا> 911

 ادد ع روزك ععاطرنةتتعطغو طقطص لى ءاطعتخت 155 دتتتن ءاصع ةطوءطتقتلتا لعتت
 111م ع. آ116 01عوو ةدكعطقات ةتحعا 51م 016 0 علت ءاطغددطصسااتتع اناتطمم-

 1200 ةهانزز ةؤ, لقسم 1ع اة عطا
 2826106 117 هعاعع ةؤءطعط متعطغ 51055 رح ءاطعاتتل 8115561682, 0

 ةتتعاط 12 هز اذ 71ةةتط72 6228324.  ظاسصنم150031 طقأأو ءةطتع 96
 عمر 6 601ءطغو» عدت طءعتطسغءوودؤود 1ط1ءاطغعات آد عطل

 8قرصتسعا لعرت ]نق20ة1:قان ورع ععدوصستسعاأ, هاطصق نار ءاكعا معآ 12 2
 طعدذود طبعطعصقز ةاطصعم, 516 لقسم عع5افطقعأ 20 5601026 11204 2
 ©6ةمسعتت, هدم ظداتنعسم 1اسقاط ت7, 1ع 16م 2هووزع طمءطقءاقأأ6 انه

 ةتاتعط 56155 7 ةهزتدو ممهعطتو, ؟01ععاطتةععمز 035 آل ةزناع ءاناطقعأ6 2
 طظعءاتمل] عمت 2355ه, 0355 ءات ةتتقوعتتأا عر ها طقاأع ع5 ععاتح 20ءأ انلق-

 1[ةطصعن ءاءابعت» ععوعطعت. ]طل1عوودم ؟[دتصقعطع 7110 )ءدعات ة6غ98 615 تتم
 ل. 160/77 صكدم1ةهءطغص طقادعدب لتع ننةمانصعاتنطع كةدسصسلات2 4 4
 دس 140 هوعر» 150 ععسفعاع ةونسب 06 821146 وول دنع ل. 169/185
 رص 0عطمقءاطءد ل اتت ةاتعاب عدن كورمتسا عال. 1031:23:15 7731 1013:6223:1 1110-
 ععاقاطت» 45 لوطتتع هاك. ؟1ءالعاعطغ طقأغ 035 8ءاقم1ع] ظزستكتتكقد ةحتك ةطط
 ععاتطا, 0355 ءان ةتتعط ةتتك 06 601ءاطغوددصمسم عاط ةزعاط ؟ءان1[ععقعي 2عطع2 لعاط

 281 211م1 وعزا وتر ةعزصع 81 2ع ]ع عادت 421556 12 715 نط1 606262



 تح 0 كسك

 ج1 طءرنمعزعطعت». © عملم5 156غ, 0855 ١> ءاصع اندمقلطل ؟0ه2 ©6601 ءطغءعد

 هورستصع]ا6 ع, ن0 2523: هافطق ١1055 ةماعاطق دج عدت اعاتتن 5ع 126862-
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 يمرعلا ةلعو (00ءط 8. نصغو2) 21 ةخمق نب ورمع 12 06 71661
 راو صلم طخ متعطق ؟هدن: ةطوصقم معدتع ص 0ع 8هيناتسعا“. 502 15م
 ][لمتسعد مطحو مز ءطتتس عع ةطععدءطعفد, ةطتطسسق 016 ظعتطع5101عه لعدن

 طزوءابكودم طلق داتتص 68. (ىلذيملا بيؤذ وبا) زص 06 طهدقمدع» 1[ة20-
 ةناطتصتكات لتتتنءاطقتتك دصتق 061 ؟؟1ةمعتن طقص لم ءطتتلا نط وة عطر ا 5
 مد 4 ط1نطغعاتح 0ع اقعد ق1 ز]56 0601 ءطغو ءةصعودءاطمط أح ةذص0. 0
 عه ]عامه 8 11ءطغعانط 06ءن طمج00دعا> قسم ءطتتتت زعمطمتصسع2» 6
 انسانوا“ لع طلاقودتت36]]91 701, 612617 (سقعقلا نب دلاخ) 76062 8

 سمعا ص لعد ظئاص36])01200211, همم (ةلعو نب ثراحلا) 161161 نطق 61
 لعد طاسصم15240ةل56])1 ( [١ 1ةدمعتع طقسلمءطتلا ل0. 31, 5 602).

 8116 ة1هطعتنط عام ةهاتعتعطأ1 ةذعاط 150 دتتتنر 1355 70ه 062 76 [16ط ان

 (0ع طمدلمدعتن طقصلمءطخلا) 10 دج 0عدعط عدن لاو عطقتزز56 56-
 طقدنعم. اعاعس 111 01656 ععطس دمتق ةطتنوتط 17 6 601ءاطغود, ؟ءاتطعتن 6

 هطاععر 3 مهدت عت105ء2 1120 عد 216655 ععطقطسستو 1:هعاتعاعت هر
 هم اطاعزطور ؟ه لعد 150 0 لتءطغو» هد: طاسصم56))3]1920049 0ع طمدح
 مدع 8قص0ةءاتتكا متت 129 نط112, 50 7161 716 ةص لعدن ؟؟1 عدمت. اا:
 ةرعاه]1 عة هاكو ةتعا اطقعتم اععتطتع ةتنقاكتسكا, 01 انت ؟ءاعطع 12

 6 ءلتعطتو همه ةتحعا» همءأ 21 ه2 اقوم 2 36]1 51 ةقطلع 56160



 اككت ح4 8807

 ةطعتخ ةتتعال ةتتق 0165ه: قص 0 ةءطتن][لا 156 هتظو1ءطغا1ا نط, 00355 115 0165©

 حوسسسلتمع طاسمءات ءطاتس عع 12 016 اطئاسم56]1924049111 536[ ععءااتس ل عد
1 

 لو هعارعتسأ طدتتت 3150 031:ععااطقتت 2511 5612, 08955 هج 063: ]161 7ا:-

 ةةعمخ ا ءطغعر © علت عطغدددسسصأات7 ع 0ع5 ائاوعصتشت] 016 ءمعاعطط عأع72 0

 6 علتعطغع ةءطلع». مزع تسلوموأ هد ةزعاط 1163 ا ةنوعز ءءطسعل ل

 016 20 0 01 ءطغع طحتك ةطتنعد 441 آ/ ةهرعوورج طتسخاتب 50 ءةتااطقأاا 51 5

 انطون 1600 17 هيتووب مقاطتنعت0 تع ا عددوطل 0ع طلاسم 36)11]5200 (هطصع

 0116 20 © علتعطغو) 2246, 01ع عدن طقطص 3535 3760 طعارتقعأا. طلو كا

 جامو 016 ]اك مزسعتتع نحل ه2 8ء0لعمطت7 ع ؟ء1:122616 8ةطصتطلا1122. 56
 ةعاطعتسا, 610125 ع5 ععاعزعن[هرج لا وت عمق 06و آ/ هنو قةعتتقر [عع126© 6
 مسا صفطسع, اععزنع 7616م أ' عا: ءاطتت ع ععك1ا120612 211 23162. لك

 دسم للنت علعاطط نكعدت ا1طتتامأ ]ب 56, 1 261612161 2:

 ا :ناور را و٠ او | ةجرغ 2لا

 ”١1 ةرجرح 111461 12 ه5ةزدفات 311586ةءافط عاق 117 هنناعو ,,آ016 عاتق

 طتقه 1 ةنانعد ةءاسلعت» ع2 ةحعوطوتن“ 8. 80 1ع ا1هدن[م 50 تك
 16مم 1طدبعا» ععرتتس عون 56ءاغءدطعاتا 120 7عععاج 117:65 12111 3:11571155-

 ىمزدع نط ءرم11 عاما[ عر 1" عرعنعو“, هو صم دع هزعطب دمعامعا» 1 ةتساتتع 286٠

 فم]150, ع1 016 6 ل1عطغو همتعطغ دعاءه ععصتع, 0. ط1. آالاعاعد ةءطمط
 طوءاععسست ةءوامد, طقفأنعد 516 ]!ءعاصو>» فسلعاوطع ععئسلعم 2 816 ه4
 جاع 12 عدن لئاطقأغر, دقق هت عع تسمم هاطس عد , 51ةعمض]1ناط 111211312,

 اعمزم مور ععد ]هد 0181368: ن0 32061: ع25ء155 ]وصحت 00هءاج ةتتعط ةتتح ةعاتتت

 معرنادنع11عامد 0 علتعطغ 11عام معواطغق 511!اعمدحسس ها 5ع12. 1ع: عدت
 1" عع ةزسع5 0 0لنءطغقعو 5120 ةعزطع آ/ ءزنوو: 01656 ةطعتن طقأ 12/1

 تعطلت 211521145156156“, همجي عدنط جاعرسسلا نا 701156320124 11111161 عما, 0

 ه5 ةزعاط انتج ع2355هر2 ع 0 علتعطقع طقطص0عاأذ, نم ؟هدج ]آع1عاط عاتعت 20عا1-
 ةعاطفعد 561 ه]اعع طقأ ةاعا 026 دتعطت5 7ةا5عدن م15 ظاعتعطقأ ان عاعع ءانن مل

 لرز]و طقطص35و طعدذؤعطل 13515 دتتت' هتك 1ع نانعاععت: طقأ 035 1طتنعس

 ا هما, 1طتخعت» 8ماتعاط أ طعتك نصل ا هما: ءاطدصع طئاسط7ت:ةع ععاطقت7ت# 9
 22312 32 ]6262 ؟7ءا0015566, 131*, 09255 016 0 علتعطغع هتعطت 5211:
 هرم هع اط11 هاف ةتستأقا]1عائععاذعتن طهطذعدب 7716 22312 ع5 ععتتهلم ؟02 عم
 تورس ا ١ 1ع اتاقعستة1 ةهلآجه1:[عا ل1166 ن0 1ع ع5 12 0ع2 089-
 رسه11 عع ععافطت»6عس لس ءاوع ؟ءتتاقهط عا 706. 1ع! عاقتطع دتغعطأر
 0955 016 هط1وو آبعوورتأ ابيتبرغ ةلق 10طل15 5615 516 156 ص اهيبيرغ ةلق

 جان ةطملعتتت 20 ؟2655 لعد 0طذ عود مزسسد, مهدصتغ 211ه لتسعد ةنصع ةط-
 1عاصتتسع عدم ةوصصسااد» ع ة1ءا ؟عضاتسلعتت 11655. 1195 لعد 55 1عه

 تحتسصم طعما, 155 016 طعوانسع "عال ءط 1 ءطغاع, نع خدك قه هدانت 5 21



 ملح ا وو تح

 مزمز. 5535 رمق لهدم ةودصتلت] 61 7015311, 731, 0355 هد' 1386 تست 6

 ران" 016 ؟؟ةدتدو لعدن عوطصخعد» 00عدن طقاطء 6علتعطغع عهاطر هططع ل1
 ]2 هزم ةوزرعت» © ةمةطتةسقمتت عا" 351:1 انطتنعا> 1120 016 هتك 036 ثا
 ؟ةددتسع طومانعات ءانعد اتدسقأذةط لف هان ءةدتنوتند. طع ةدعأ دص لعن 1ععوعا
 ررتتت“: مدع 006 عدم ]آن1ءطخوت» ةوعأ ل ان20 035 711:06 ععات306 ةطتسب

 لعرب طووذوح 1عكعمسعت» لمع هتسقعءطاةعتععم ا ةعطقاد1قدعب ؟610ة عاتق.
 زو زو دوطتس ظاسم120421 مدهعاطت ه3 ةنعا هتعاطق 320618: ةطعتت ةءلطم

 1دزءطخوتن طقطوي اعلاه عىم]11ةدنو اا وسصعت, ةطت”نع طرعان ةمقاتتتق[3206 4

 طءاعوس اودع, ةطتختع 6 601ءطغع ةز20 طصقتست عاومطعت: مح © عءطق]6 ع3. ان
 راس عمت“ 016غ طقسقنوب دمت ةطتعمب ءاقط عمما1ملعتأود 5601! طود
 طقذأعم هزص اطلزعطخوتت جاتقوتستت ع286ا1:38:ععات, 035 امدصتع ل ءلعتن طه / 6ع
 ةنماع ةناناعم, 05 طدخوتتنعاتكو ه5 8 ءعطقتتزا ]اععات6 ان ءا ءانةهاط1116 98
 لرزءزرغءرص هت عتق, 0ع 1بعمدءزن هول ةزعاط لتتتنعاط 0ع 257766أق ءآ111285-
 مةزعابعم ]سانقاك انتحل عج 2061ةهطقات علت 0655ء1طءن عع1كعوووا. اند

 عمرو لع طل1ءطخعت» وتن اهي قنت] 1
 زرزو طءدوزمطمس عاود 8[ ةمععا ممهعابع هدتاعاق ]1 نطب 0855 016 ةودطتم-
 اتسع طمتك 061: كرعزك جرح ةسفوطع 7612101: 035 86556 0ة90ه2 5731 عض

 طاسم1 5001136 تس ععرنءزطغ, لعدن ظفدأذ عدلت مند هتصعط ثقات ع

 عم ءااط ود, انتص0 هتتك 0165 قسطقص عوو1 !1هعأع محقتت ةاطصقات ع اعوتتتتن 206
 طماع 1! هرجنط ب تصع هد معا لعد طئاسم1]15408ز)36 نصل ةطصلت عا عد
 عورات ععمت> هتك 0عتخ ةافورتح كوتك انج عد جوطلتن ءاقطع» 6 0نعطخ»
 ةورستسا نم عمر ةتسمعاسعت» 8غةسسسع م1عطق 7161 طةووءن: هزه 85ع16م2 061

 77 مدح عا قعدت عنص ع انتحل عدم 17 ءنععووعر ممعاتخ انتتل ممعطتت ةططغعتتلب
 ةزصل دمع 'ا'طفز] عوصق ؟ءنووطم]1ءي. 10: 0دحتصال 0ةقتتت 1هع دطتعطت
 جالاعتت 0هتتتت, 0385 ةطتخ ةزد>:ةعاط]1 ءطع5 17 ه55812011155 50611916114, 8
 016 ]ع عدصكمت55 عد عموواتعطخات ءاطعتج ان موةةداتعاطمعد آ/ نطق 155 ءر
 ةتتك ؟ءاعاع لتعم ط1ءطغتس عود ةذعاط ةمدمععص, ةا!لطقتتلعت ععءاعمدنمسند عد
 مود, 016 ةهءاواعج /دفاذقتلع ةزعاط ؟ءدعقص 0611, 016 260 عادات ع 8:061[51-

 ةنطعت» تصل !ةصملتءطعتن ةسكتعللطنصع هتعاط ؟ءتنوءارم او طقاطأذعتر, 6
 1م هز: عووءزج ن0 فةستم >0 عانت ععرن 065 طعطودق ةناتك ؟ةالتع طعات6 ١17 ع
 ععرتوااططعتت ورع. طنورع تتصل 128ع طقتتمةدةعاتلت نط 0112, 0955 56-
 5020 6ث ةعزك لعطح فتكات عام 760 عم ولعدم ]01نطغعتن آس ل11 لوطتت-

 طتتصلعتنأ ةرص معاتعت» 6156 زج 016 ةاكعد آل1نطخطتس عوأمدم عال
 روج, 0855 لتع ةءطق10 ءرحتسع ع5 ]دصعت]ءاونق 016 لعدن ؟هطعت 667911

 هرخلدسقسم عاعر 0355 دعاتع 560516 زج 1"انل]16 ةدعا عدن 8ءوتتاط ءائاتت6 ب

 ص0 1170 ]اةدط ءنعاور نصل طن ةء(ءرحتسع ةهنطخعاصعان ختم 01عام هانطك
 طصعطت* ه15 طءاتعطةةهدخ 8601 0ع الدخوزناطهاكاتتع 1120 315 861615 لعدن
 ظزالسمع اتصل 065 6 زو ءاءطقءزطو عواذعد». 1016 7هتقط 06116 6



 دس كلل

 عواط قعد 11ءطكتصععوت» ءتص 3206165 © م2386: 0166 1
 عزل ذه ةكتع قسدووطمتسس عون 1120 طمس امد عع 0ع: ط1ءطخقوعتت ن4

 لع ععدوستسس ء[ 1 مج 11 هدعاعع ع5 طتصخعاسعس ؟01:0ة2 تاتتح 1661166612 (66-
 مدعزسعاتت !الزع1ه:. خس لتع 856ء116 عد صح ةطصقع» ععةءاتعاخا 1: ءطعط
 لدزءارطتس عع 06د ةاكعت كروزتك دهام 016 6 عوعاطتعاط 55ءاناعع, ءاعطع

 لتع 8ءعوطودطعتذورر لمدن تءانطعتن عد انت هزة عمه يملا 102 21153112112612-
 طقصع طعقوطتتعاوي ن0 هدهد عوطصق 3206128 طءاعطت7[ة2, 915 0
 هرمجعاسعج هات عسنص عع 120 4ةصدماعاتت ععر» 0ع هاتفي طال1ءططعا“ 5

 مسمع طقاذوت. اآ[[55 1؟نج 06د, ؟ءدحتح 861 063 1123261 51112612122612-

 06ه 1[ ةدعو ةءاتت1ادؤ[ءا1ة1ةنطعت» طب عاقأذتس عقات 12 1/ هته 1120 21058 6

 لدزوطختس عمو مدع تاتطعدنعد يولتك هح 101616556, 117 هتاطقءه طق ا125 0

 17 هرمسذةط 0155 ؟عةدتامدخ عر 120 حتت 2001 016 161701186205162 10161661

 مرت ةءاط عر هرج ةطتخ؟ان::01عوه5 ةس0ل عداء عات 7

 1كسوزلات نط, نع 016 8ممهعطعوءاءاتسأوح ط]تعاطع 0164 ةهانعد 116161

 رمعط ]اد عع كرعزأ ةزتع "تصل عتنتتط6 065 هنعودمب ]لا عقادعتق 1120 عدت
 ءامطتستس ع ةطتعوا» 5155ه عامد1 عمر 8هطتتلعت“, ت20 50 155 65 ةتتعاط

 8كادعرسقتز] 56 هتتعوط عمت. لوما 100 لوطتتع ههعا» 0عدط 1006© 8
 1ئاوعرتون1] طفاطق7 06156 ه516ع 0ع ةعطتت 328ع3ءطعمع هرم ه عاجل ع عدس عال دانا
 طعم ةماعتسقمب طواععسست نسكوت" لع 10طعغوصصقتسمم 191هطتقف ه1هععقت
 0 315/997), زج ةعسعا> 701:16ة02862: 61 561555 طقاطأو 516 661 لعدم

 دمماط طوضاتطست ونوح ]كاسم ة1:13:0, 7عامطعتت ةطح ل. 285/898 عع5601:ط ءح
 موت, ععاطقا, 20 01ةدعزن هز ةتسعتس ا2ععاب مط أ وا 5ءاتنلعان ع5 1013:-
 م31. فةتعا [طص 006104 ( 321/933) طقاأ 08101561 عو1عوو2. - اعدت

 01:11 عععربلم '1!'ةرع طمقع 02 ةلسفاتتت 8ءطتنلعت: 065 50ءالود جعموه 6

 رركاهطتكم طعرساتطتععم, ءةاطوصكم 036 رمعدتععم ©1]6هددود تحل 016 ععرةططم
 11ه طصقرحزدم» []ةطومونطتتكغءت. 1نءط 5 طق1556 1. 1805 12 هلطعتل

 ال هو ةءاطتتلا :

 نا ددرز> نب نسمح“ سابعلا ودا ل ناميلس ند يلع لاقو

 هلا ةباحصإ نشنا ئعمضالا
 10055 01656 ظمعععدم1م2» 065 '!'"ءجنع5و طتعطت 702 11361223: 1

 طمس” ادس عر اوم 156 ءهتثه1ءطق]1 نها هتك 14 85ةءالعت, 50 لعات 1010ط4ا-

 مسعر 12 061 [] 6 ءةءطتتلأ 016 ةطدعواطو ؟0هدنهت ععاطأ, 7012 7عات 113:6-

 رمه1 095 0 6016هطغ طقاطع زج عدن 1"هدنم

 ىندشنا يعمصالا لاق (006 1 ىندشتا هتاعال ىنرمخح 16:

 تعمس 0067 ابيتارق) 01 غلا ىتدشتا ىيعس وبأ لاق.

 1115 931158619856262 لاق ]اعمدطصتت76 81161 21055 ىعممصالا 501, 4
 ه6: ةدتعاط 01055 ىتدشتاو 006 ل دشناو 173.6 116هز5ؤهم5 ةأوطغ



 ا جي

 رح مد [نعطورموءطتت11أ عر 51055 لعدم ]801 ءاغءزنطمسممع دق كعدح ءتصكاتط7:62-
 ع2 لاقو: 580 ةاتعاط 1.

 رماعل يعمصالا ريغ لاقو سيقلا دبع نم يركبلا لضفملا لاقو

 جلا يح نتا حلا نب
 101636 866116 طقأ 3["1عما ةح دءلصعدت آ213108ع 1 435 216015 57
 ر1ناط114 76256320 6ع2, 12501عدتح ه١ 06م لا ةطصعب 11220124031 ةتتك لعد

 0516 ععرمس مع 00 ءاطغددطمسس1ءا* طةماعطت ت20 12 062 1197 62[01 دبع نم
 سيفقلا 038 نم 19815605 0611568 1201 .سيفلا دبع 131 062 كا 21262 8
 لد1ءطخغودنو طقلت, ؟ةطتو701 هد لعدن ع5 ةاةوستس ع5 15, كعدص 061: 101عطغعتت

 دمعواطةا[. قةسعاط طقزقدذ 01ةوعر 1هطغ1 ععتخ طسدصتتلمت] 53 طظن1 اك
 لطزو 816116 156 ة150 50 جت ؟ءوذءطع»2: [آك1ةع223:1 598ع6١:] 65 طقأ
 (1عدع طط1عطخو) ظاسصم1540431 ةدطتتلعت, هتك لعدم ةاوطستص شط 5
 (ةؤوطصسع20), 035 101عع206 © 01ءطغ ععيمقعطغز م11 ةطع1 هه

 م1 عيصقن] ةوععم: (عو 155 طةةمدل عود لعم) 'ةستتع طعص 210
 كمزر 0 عوق طتعدرمندتت 155 ةلمدتد مخلطات ”ةحصتت طعص ©1515, 067 تنم

 154/771 006 159/776 056826[8565 98 ةرما:ةهعا ععاعفطتت[عز ءةتسصسقأ
 1675 نع هس اطصصو5 © ءةنءاطغ 82162 ه]دطسقت“: 1875 عتمط هم ظننت

 035 ]1]ة2صعم 868عء2- 6 ءلتعط# ل0. 58 طاع“ 22625 >>
 هر مةطتعتل 036 وتنوعت 8قطلنءطتتكا 068 رداونلا “5< 01ه58 71
 5 1585 ةعمعو]طود 119162 و15 ةماعطع» طءجءلءطصعأا. مم ةدتعوت
 ما1ع]1 عج طقأق لعدن 8عرنوتتدععط ورع ((105ذةه2 ة15 ؟هد 18 وعطصةن] عمن
 طعزععطتنوعطكر 55 5 1795. 1875: 50 ةتتعأط 1782 جان 2561 آل ةهنووص طعو-
 ةعم 76م ةطص. 1195 016 [1ةاوةناطتتكا 1 126: نيياتكلا نم تادايرلا
 طءلعمتكع» 5011, ؟ءان5 1عءاط دمتعط#. ثللعتس 20 1055 هتتك 0985 هططع

 ل ءطءرنوءطتتخك 101ععجلع, 150 ؟ه> ءاصعاتت 121 ءاعوتتتت[612 0061: 11286-
 مقسم أمم ]1016 ططعت» فت»11:6206, اعاتتن56 0 علت ءطخ 4 اعقدسع» 016 1106

 ىلل16 اتدةنجع هاتف لع طءالعد طظاتعطعتت» |ةذصل 101ععم06“] دهتعطخ
 ععاطعت. ظءواعطعس» 516 ةزعط 150 ةتتعاط ةدتك 8116 16 دموط 1 ؟عءملعط

 (1ةصععد) 6 ةلتعطغع#2 طقطعس 01656 150 ءاععدخاتعاب 511 63: 111:5م11128-
 انءطعم» ةدسصساتصع 0ع طكاوعدصقن36)1 دتعطغ ععطق52>7 1لوطت»ت

 01عوو1طعء طع ةعطخات ءاط اتسم عتت ةعتص, 15 11 3226122612. آ2001]1 8

 هز 035 نتن 5561 ظاتعطعتن, عدمت 516 62520121262 51212 6

 1"عوععر اعوسس ةعاط دتتتت 2215 ةامعتن ا ءدعدم ةطتتص ع, 016 ةعاط طقعاطق جاتح
 تتعاعط م ]نع 5311, طءوطقكه6[1ه2. 1 ]نءدج 2161291156567“ ,,0658 6“

 عدع ةاطسص ؟هدض11عععج ل هج 1134223156 - ة. هود 5.511 - 156 86
 هاك ةساطقسع دج 0عص اسم 5001136 جا اهتتتو 701 ععاعمدمتت ع2: 03: عت

 زج 2561 عامزءطخولا5 ؟هدج امجد طفعيضتتتطسءد 0ع 117 ءيماععاب 17 6 601ةطغو



 ععاجسص لع . طق, 016 دهعاط 1"هدعسد 120 1هطقأآأ جان 1ع 111211462 2
 طقأذ هع 516 01ةوور طتسخات ععاات عا. طح 0ع ؟ه 1"! عوار, © ةدططتت. 561112

 م. 9 م16عمأفاط عال مح ط15دأذو ةعاسعت» ال7 ماعم ةزصل دتتتخ 5561, 0164 طتعتم 12
 ظوؤضدمطغ اطمدصسعم اةدصعم: 110. 39 ان20 23 برعلا رداوت بانك 4
 رداوثلا باثك (ة]نطع 5011 طاتتخ 815 0358616 117 ءانلع 812115 6 8120)

 اس0 لو. 32 ريجارالا ”ك. 10165 ماتتلعم 150 0416 2561 8 ؟ط عا“ ةءلط

 ان مععجت5و ةنطعع 016 طتعطق] عاععتت 01عوعت» ا! ةحصصتبتاطتتتص ع, 016 16ط
 متعاطتق هطععم ع1 عن ؟ةدخع ماج طءةزوطعسب طقطع 1هاط طحاعط طاعطق 6215 11
 اعقمصعس, 01656 1 © 01ءاطقع ؟02 عدن 8ةرستسلاتتتع 31152115611655

 ءا[عدنو 5ع1تع ةطفعتت ةتتعطر, 016 12 عدن 5ةيطصسلتسع 063: اظئ]2013008-
 ]ئزز51 هؤععءاععملع ن0 5615 ةاقعت» يرعتت 15 م1 061256ع15ء2 ععطقتتع ةتطع

 ععوعارعمع» 20 (ةلتعطغع ةتتاعتسعاطتسع2. الاءتصع فةسنعوطع ءدكطقلا
 رحاتت» لعد '1"ةعق لعدن 171ةهرعت» طوص 0س ءهطتتلا 1ك 190-150, ؟ءاءطع 6

 1طاوعد قت زز216 طصتغ دنس 215 ةسطحستع جا عد 1122019244 36])311 26-
 عولمطصعأ. "هز لعد 7 0 ءلاتعطغو» عدم ةوطصسلاتتتع 51201 61585 1ع
 ل16 قاع 1كلعزسم 0 لتعطغو هلع: ممعامأءرق ظدحتعطمأاتنعاعع انطاشعتت
 10 ؟هتووم, 016 نط عع ةطعع اقمععتتع. ةطلءعدصح طططقاأع دهعاط 56-

 (مءالورح 516 ممع15ؤمم5 101181164 اتق مدع /يرعتك ؟0هد: 101231260

 عزت جاتعا خءز> م62ةةدل1ءطعا» تنس. 1016 ه1 117 ةلقعت 22615562 621-

 طقاقءوي طماط لعدن ةععمعب ظءرتوورح 20 "جرم عرتاععتت 00د: ةحعا طتتطتس د
 عدن ةةدسدست ه2 ععط 611ه: هاو 8 هز20 الوعود ناطعتت لعد 100 701:-
 مءاكان ءاطعتع 1"معدصلع, 3 معطستتتاطتعع عضوه ءعاططتس عع 1ع 016 آل هأط

 ع5 طبنعطعمقر ةتص ]نه15620 ها 8م01ععلتعطقع, نص ععاقاطتت 8 ععاوسد
 طووءابسضءنطتصععم. تلاع © علتعطغع ةزط0ل 11ه 0ع 1[ةصعوتتع» 11 طع
 جطععاوموأذ, طصتت ةسمدسمطتتع 702 3 1:68ع0-2 0نعءطغعت, ؟02 0كعدعم 2
 ععععرج الصلع 0عرع كوستا ع ؟01:[عمدصسسعات 1120 22 0عا1ءطعدت» ١17 ه15ع لعدم

 ظاتعاح 0ع 6-1:6862 هلتعطغع 065 ئاوعدتصقت] 62120127121623
 لرورع 1" هع 0ةزخ هج حتت طعبتت6 ه2 1/[1ةرعت» طقس ةءاتنتلا 151

 انج 1250/1834 هج ءامعا 12 061 206516 طتعاأ 766015 2
 ( ءاعاطسعي» ةتقوءعاتا1 نا عانت ععدعط16”7طعد, ءتتذوطكعدتأ ةطعتت 095 17 هةن-
 هذة لصستف لدتسوأا 71616 آ/ ءرتوءطعبب 665020625 661 ماتصلع1ع1[عا> 8116

 عاوطوص». خس دجعط7» عتمه 86ءا1ع طقت لعدم 8ءاصسعزطوتم 016 ةطقح ؟01:-

 1[1ععورمل عد نصل عمنا ءطعد ةءطتعتأامانعع ههعاط ععدمشلا: 016 8 ءدتاعطخ] عاتتم ع
 عدت وعالطعرر 155 دمتتت 2م ع15ؤ عمم ععاتس عع, 861 ءاطاععط 155 516 طدتتخ متعطأ

 عوطق 51611. 16 . ا ماعالعم ةدصل طعومرل متو 01ع3ةع:
 1, 62. 7, 75, 950. 90, 190,. 21 42, 96, 153, 175, 955, 9622 88, 92. كه, 90,

 46, 995, 48, 182. 49, 942. و طا 537205: 557609 كضرلا 5 28 62

 66, 182, 180. 79, 975, 832, 74. 195, ,95٠ قيفب قيط,



 ررزو © 6ه016ط1701عو 065 '1'هرعنعو طقاطع ةهط دتعطق ء1طءطق] علب
 عمرجلعتند» 016 6 ةهلتنطخغو دقمات 0ع 'ةهامطقاط ءةا15نطعات طظعتستم]عو عمد
 هلصعأ. 10165 ؟' هيمةوطتنود 12:0 طاعطق ه2 ىكللاعد ععط111]1عا, 261 6
 هنعومع دم وطتتسع طور ءزمأ دمتتت 016 ترك ءءاعهم ة5ك51عاعلطز 65 156 ةءطخق
 نساطووسعسم ان20 2ءانةتجاد همم دع ءتصمتع ةدسصتساتس عر, 50 016 66016طخع

 ةحسواب ءتصوتت لمدن عماصتنناطق ةزصم, ءاةطصعص وذاع 17 019
 لتس 8ءزطءطقا دسع 0من '1'ةعنأم1عع 6ط6ه1 6 601هطخقوا ةءطعتسا 21: 8
 مان ةمدعءوطعس: 516 طقش دج 0ءدن [6:[1عم] اععاطصع 12261612 320, 156 ت16
 ]هز 7ه2ةءاطتعل عع ظعءورتط ونكت عمان 1612655685 عه 01656196: 6

 6 هلتعطخع هدسم زن كعدح 3جدطصتسصاات12©:2 013. 311166120121261, 10 516 46

 جانت' طوصل 7ةتععرت.  ثتتعاأل 70 هذنح طفتتعءاطك1عاوا» ن2 خاتتت كس
 هدعلستتس ع ةطخاتع1:اععصتعت> 151, دقفأ 061: 7,615501ع6 ةطقعتن 15[
 هلع: دهعاطط مد كدت طةطق20 عاود 8هاكعد, 01:06 لتع ةامطقاط ء15نهطع
 1["هزعم دمعت طمه1ط 0مد» ءةسمءعاسعد 1"ةعاطعت» ؟0جنمتعطعال 5ةهلط. 56155
 رىمرج ندع 6 601ءطخغذدرمستسا اح عع ةطتك 1128601:02616* 1ظفعاطعت101ع6 اص
 دامطقا ءاتقءطعو ظعتست: ءعتقاعا» ةتفعأ 11 عا 151, 7516 5. ظ. ة7) 0
 فحرسنعداو عد 1كاستتخدتهاط1, 155 035 ثتتتقم ع2 ©1265 12
 7 هرعوعو هز مماتط عدد عد ن2 2155116طعد آن10ع. 117 هدد هج 061 لك ق2112155-
 مقاطع عع © 01هطخ1م1عع ص لعدن 1[ ةدعتت طقصضلف واتت[ 11ةعار اقص 016-
 ةم]ط6 وتتك مدن 7عزكوزنطتس ععععا ودعت ان ءان ءدنو1ءاطق 501015 ءهةنآععمط عطب

 © 105ه ءرح قسم هتعا اطه1 لعد 11ه ودص ق1 ]316 01ةدهدن طه 2 0ةنطتستكا
 زد © ةسدمعات ةعاتتن 762138: 516 5120 31155ءةتل عت 50 12160611620, 85
 تع 1"هع وا 1 هج لعوتتتم 60 جتجعتتأ 766م ]عودت 1016 هاتط21ع6 كتتق-
 مقهطسع مدمهعطق 038 ه12556 6 علتعطغ ()6626 دس طدتاتعأاع 025 76.), 1
 ىعاعاعتم ةتتعاط ةالعتس طة 016 17 ءتوتت]988ا1284 065561162 8

 طوزععطتنةعطق 151. 1عاط طقطو لتعو عوطقو ظوزج ءهناع 065 6 603ءطغعو ده
 عرس 1نعووتم[ودح 7 هدوزعاطط73ق5 561 260. 76 ه0 نعناععتت 125562. 8

 1 عوق و1[ عم2- 17 ه1: 61 ءاطط1و و 151 "ععءاق تسصكتقمط عاء1مط ع6501:062: لعطط

 م16 ؟؟ هدف تتحصل ةتتعط ءهتطتعو عوطتع 6 ءلتعطخغو ]عمدمتسعت 12 28320-
 ةعابست ]1 نطعم, دحس 1! عز1 دع عملت ء]اع وا, 117 هتناعءعتج 2215 كل 7؟ع1نطتنات عع

 701, ءز214© ةتتعال ططتق 721538629615612. آ1هط طقهط6ع 56106 دص
 لتعو ؟هرسوزعطستف ةتكعءوممرسست عا, ةتتعط ةطط متل" 016 1١22132

 هصعواق 36 هلع: ممت5596ة[ةطللتعاط 211 5612 56116262: 8»©ه© 58

 ةاتعاح تع دج لعدن ماتلطعت» ةهعوقاطستكوم ةطقص0 طة ع5ةءاطع» 112208 ءطتتكا

 عموج”اعمدصتس ءي0لمد: 31ءالعد, 710 ؟ تندم هطصق 1" هع ة1غطتتت عع ةزعط 2

 17 هرماعمم ةسلعدب طقطو ذعط ممعتقكودف دتعطغ ةصععسعت:آ ع. آنطون لنف
 طتعرع عمطدنةددعاتو ملط اعاندسدسم عع ندع 11661 مهد 8قعاطعتتم ن0 انت

 لادم مه 1 ءساودذعت» عتقمط6 ءتصع "26116 فةتتئاستسكا»



 ده ا: منا دك

 1] ءمعدن لتع ؟هد:اعمدصست عجلعس 101 ءاطخ ءدع طقطو ةعاط دقعاط عدن 8معئطعمل
 101عع لعدن © علتعاطغع ادعو ةسمادتساا ععععطودب طمتعط 032561 تك عع-
 لست عام نسم طقس لعنطتا ل11 ءطع 117 ءناعو ه61556520. 115 ه1 785
 مدس هصد1ةءاطع, ءةتسصتعع طقاطع» ةهطغعت ةدتعات 20ءآطل 035 تتقن ةعغء 110-

 طفستس علك 120 561555 ءتصتعع لوطتنخءاسأ ع 065 هطظوؤه2 ل 1005
 هم ظنودنو ةنامط+. انو ؟؟ةدتعو طقسس ةعاط طعزسع هعطتعطك طفت
 مدتسععم. - ظثةنعط ةهز> ة1م6356815طع5 ل ه*5ع1نط2158 0ع
 1لن1ءاطغوت“ جا ععاطفص, ط1ع15 ةعاط 1انتع 25عةعءاعطت 35518, 013:6«ععتت 5831 8
 متعاطق جم1ةددز ع, معتصم 5]1 هو وةددط ع 065 هجوم طقم“ طتصخاتقات-
 1نععصدب 611 عتعطغ 155 ه5 مقعاتعا, 01656156 هد 3202 ع 866116 ءان-

 ةءرعتمعر» 511 25[1ذء> 11201 0هدطدتت فصل عاتع عدم للةنطع جات

 لع 1و5 1 هتدنةصلمستفد دمه عطعت» 8ةءالعج ددتت ععرتقعأاأ
 رممل1تءا مقءطغع ةعاط 1طءدع طاوعتس 8:1 5ءع1555 همعط طئاط07عع5 عد
 معمق ان ءطعم مسمنطتتم عع 101"1ععا1ت5 ص ةءزسع» 2 ةدطتصقأ. 3 ءطتتل د
 م8. 80-79 طتسخا1 11 ععص2. م8ءعاسعا> 7011563201ععمد لا وطمع» ؟نطتت# 10550-
 لانك 12 هءاسع» 11255ءج 0ع 8مةعاطععاءطتتنعم 50 ةهصت :قط0 ءاسعاتلع
 معد نمعزط طعص ”960 ءاسعاتلع طعص ”ةهل]5 طع ةعصصقل عد 43133
 طع دتزدط) طف ”ةدصتخ طفح 280 ةءصق ءهاطقطتلت 255 53:50 ء12 6221
 ء]طوعد7. ملك '00'1ءوزوطتع عزع55 عن 210 هج 2001 ةسصلعع ععطعت 5
 9215 ن0 561555 ط15 217. 105 0ع: طمعطق 2 عءدعطعدع آ)1ءطقعت م

 ”1”:ةغوطتل و 12 83030 هءزسعتاتل 65535 ]112561:62 76156205562 112:1

 ةاسعسب دس صدأ 0 عع لا وعاتناتك 702 1218462 آ/ هتتقع ععدك1لدح ءأب
 طقش هدع ةطس نط ءد:1عط4, هع ةؤوجعا ةصح لوطتتع 211, ؟1عا1عاعطغ 213. 01"1ع-

 ]ا1ءاط اعوصص» 1طاهعجصقن] 5مق6عوؤ عمق دع لوطتتع 213/828 عع5أم7562
 لاوعط عم جاتكوهزئ]8551عدأور ةمسعوطور ءتتتعانطغع ءاث 035 ةلكوتن هد
 88 لوطتنعم, 155 ه150 دصح ل. 122/40 (00لعتن: 123. 124) ععطوتنعدت دهعاط

 قةسوعتنص ةذوتتط هد, 86 لوطتتع ه1. ادع ؟هعطق 12 ةعطتت 0131 عع2 17 تنل
 طقافست دو ةتاتك 120 م15 06د: كلهغط 065 طنعاعجو ةةعاتعاط دمععت»0ل طقأ

 هع مال ةءطم» تاتا لع ؟'هدت5وغج ععاوفسأ, هلدتتنعأط 116155 ن0 © د

 !ءاتخسديسلعء عزت انتجت 3مورنىدصص]ععزم هنعان ةمفعطع», 8ةءاطسع ت20 ظعاعطع

 ةاطتتصم 211 ةهعزناطعت. ل2 عدت عتمووو 117 هناعع 065 814 ةطط ه7
 ١ 654/1956, ؟ءاءطعو /6115م16عع1 طءلغعاف 15, علعطط اع 5ء1طو6 ص

 معمطغ ةمفعط قاتلت ءطعو 2110 ةعزصعت» ا! ةنطقا د155ع 12 عن لا1عع720 85
 موسعا ودع ن0 ةعزصعت» 10101عع ص 5م3661:61 ع

 1ءط هذهل16, ةنمقطلف تن, ةص 1015 3ع12:8, 2261261 2661255301, 12

 وون ةتح جتتتتعت“ ل2246. تح عر 'ائطمداع 25612: 563556 طقاأأع ءاد

 رزكسةرسعت» ةعتسع7 56920. تسع 1عط ال10ععطو 701:51, 538عأع الف
 ىمطتس 2 120 عاج 2265016416: 511 عدح 1120 عدن 1025111,



 د0 لل د

 ]عودت 1ةط ةطعتتلو 5160عتع ؟0طعأ, 23عام ءاث 5160617: ؟0هطقتت2 انه
 زنا ةهعمنم: ؟هز> لعسدط 11110 كعدتص 8ما:ةهعط]عاط7 عا. اكاوعط اقص عونا 6
 ةوعاأع ءرع لهم: تست 17012 دمت“ قطف ظقاا ةطب 0عطتت 011 2156 112
 ةاتما نتتخ ةزدع 306ه طعاطعء251ععر 0عدخ لتتن طاتادأ, 0061 هات 86
 ةتنماط 501: عزعط دطتتخ 9116و, 75385 011 702 ظانعطعاتال 12 8651653 851,

 وددت 1ناط هو 11 ةاصعف '1!"ةهددصعم 5ةدن[ع ت20 10 1152355 117 ةقوعت" 8تةنتك

 عتعدوع 11101 ةزعات, 785 0861 طعن ةهاتةلعمادتتسأ. 861 6011, 750115655 لت

 زر ةل]165, 735 لح 661 ت1 طققأ 006م: 265162ع5أر ةنص ظاتط0ع] © 2113-

 زدمورنن طقطعم, 1ءا عقاطعو هو لتت داعطق. 50 60ع16 ءدخ ةطحتطع01:5[1 ةتتك
 رصتعات هد. 1عهط دهاطتم 5 متقن 511 1612:2562 11201 5 اعوتتت 50 75761, 5

 1عات 12ةعط ان 1"هعماج 261265 18115616125 761:1: ةاتكأع 11201 136
 مول, 701: كرك ةزتعأاط» ن2 1 ءطدوعاطعتا ةاتتت101212362]213. 112 0165عطط

 7قاوتت0 ]عودت 21 طنا“ هذص 2016 هد 1[هطقستتع0 طغت 501

 لعدد 1 هجوا أ عت' هز 113 ع3.. ]طلاع ةوطرب 7526 ءاع20 ه5 دمققخ ع1,

 و16 ةمءااععطق ا1عاط ةاتقدوط, ]اعطت[ جاتتتت الئاتح]11* 7111:1012 11201

 راس 082: عد. 10 ءزن ةءطتعاعوع دقت 1000 101نو7:ع, 117 01ء1لاث6ط6 12
 هزرجع 121516 طتتأ 1161013 عوذاانعاععا> 1120 311612161 (0611:31165868ععالع
 ةذقطمعتج انج0 طعاوأطل, طحتعاط آصف 283:0 ت11 ةنلطتنعات 1120 3115 )6261 51

 261 ءزطصقاتلك1م10ع2. ]10165 ععدعاطقا, قهسطت ةانطتن[غع 2231 20161 2

 زكسصتت. 1عط 52365 ءدصر علت 11655 1011, 291161: 211 116562 111201 538616:

 () ”ةخط0 ءاسعاتاع, 1عاد طقطع ةلتعاط 311562هةءطعتتب عاج ةهاطتت 0165 871

 ةماعت:و لعزخ 1 قتحط1 ععزت ج1 1161:1:1ءطقعطت, 6؟عتعا» ةتعاح جت ةطتتتم 1عءط
 ةرملعتم ةطتتح ن0 ءدع طمجعطتع دطتاعاط 501016 615ءاعع. 1عط دقطتص
 016 منان عرج ظاتعطعتن طمتخ, 11655 01 11ط11ععلت 12 61212 7راتتل01* 211116
 عمروزعععا5ع 0ةمدءاطع تصل 11655 ةلصع 25156 ؟ءرو2056 زدح 15
 ةودنةرتك ةعات ععاعرج 020 طءععوط دمتعات دقعاط 838030. طقتعاأتت ©118-

 510 قاتم ططاعاط عطقلت ع 3111 20 هرم1ةعاط: ءهدتح ةماطتت 155 لعتط 7 أم
 هدف #81 عقوق فاتقود تصل ةعاط ةطورعوطو ةتع دمعتمعس ؟هطسص 11هطقتشت-
 تعال (0. 8. ظلاعصستت), ططتا عدن تك ع1 ة1نطط, 0355 لت1 ةطط 5

 ]ءاتنعرج 11ةغ, 1325 ةعاتع7 اهدنا ع ةءطقملت عار عدتتت 5ع 6

 م1١11 0عرمعزسمقأذ ةقدع 016 0181 عمات ءزتتع طاعطغدءطتصطتتتخ ةءل2. 1طعاط هتك
 :7016١6 عوتطت 51 ظءاعاطلا 1طنوددتت 511:06 ططتتت زلت طلقاتق 155
 تسمح 0016 قمم ان صعدت جا ءطاطع11 هد, 1120 016 131551601 عانت ع
 15[ ععداعالغز 1هط ةنطتعاك طممصمتأاتعاط» 10000 ادزاتعستف 120 12156564 3.5-
 جات ة عاب عد, ءرجتت 016 طبعاتتع ْمه11ةععا> هاج ةطتت 1236562. 50 2055 متت“

 7161 6610 جا 20 505810 1ع ه3 (151714ع) طقاأع, ةءطتعاعكأع 1ع ©
 رس عا مهعات 1ئ1طةعدنت انتج 11655 طقت15ء1ل, قى ععاععت» 120 0 ة1نا عا 031نت
 اعوتكعص. 1ع طاتعط طوز 11هطقستس60, طق ةزذ ةططتك هدنن5 54
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 -- دلل

 © ها عمدا عاطتتع ظعوعطعتل مممدأذو, ةح لعص ط1ءطخاتط ععتت 3201
 ىو, 12 1"هدعسصا ءطتخع نصل 11! هرح[وءطقتم طاسعتعاطك طقاأع انتحل 2215 57232
 20 © ءوءطتعاتتو (اك جرس 3 ععر» لعدن فنواطوتت) ةتعاط 21 65هطق118 6
 هصععاوط عع طقاشأو. 10و 1135و قضت ةطص اعماتصصعات 1121 16
 رطب ورع ةدنوأواتحسا 1161 ةعزتح ؟![1ةدوح ن0 ه5وعاذ6: مطل ءاسعاتلك
 دعا مانسكءطع, 0855 ه١ م1601ععب ةاتعطق ةلطقت عال 121261561658 5.
 دوق ةاطقذ 1عاج 120 هت طقع]5 0905 اكقت561ععاجعأ هاط انت 21:601816 ةلح
 1معلكدع, دصق ممتنع دصقغ طرعطعتسم نحل طد1مه1* عج طءتممءطتتكا عار حتت
 وطعت» [1ةودعرح ظكقتنات 1120 7056106 0 ع10عدت 2401655ع2, 016 216185 3

 عقاطلعج دن جا طء١ءءانصسعات 5120. 1035 و1 1هط انتن 111311121155,

 1ك1طدعنو طفتسلعءاتنعرح انتل دحتعاط مهعا دمعاسم» ممعوطق114و2 0
 [؟معمص لع ن0 طوعا دمعاسعتت 8و1( ]تتسم 1112561612 211 01:1ة2. 1ع

 هعطتع]5 [ندن1هتنط ن0 ءزس سم[ ءاط]تمص عةوءاطتنع1طة2 312 062 14

 مك(واأطقها1 ع.  ىخلاذ زعاج ةح 8ئ1طوعتنت ةددلقتم, 0116 اك مز2عا جات 2356©
 ما1ع مما11عمج دطمتعاط ةءاع2. ثس 3. '!'دعع اعود ةتتعا عمن نطلع 310-

 طقس 01ه هر د ةءاست ء11 عع 180م6]ع انتحل 2135 ةءاتنا71215ا2
 120 5دعاذع: 716 ععطق”ه لتتن, ْىلط0 ه]سعإاتلع, انت 126065ع ططاعاطط 50 ةهانب
 ىنم ظدماتسم ه5 ةطقأ. 105 25106766 1هأط ةطتس: عوطق عانتتز ةعط 85
 ه1عزسعج ظدخاط 6201ع6, د11 طحعتمع ظاتعطعت» 12 ءهزصع '!"هددصع عع5أ[عولكأ

 120 10 113355 11 دموعزن 02161: عععمو5و2: طاتتح 8161255 لت ع2 لال
 1014. طلودعود طققأذ ل1 ظففعطغ ععااطقاتب 59ع56 هت. 101ه 6ةةءاعتلكا#
 زنا دطص اتصل ممهعطغو ةطص جا دمعتسعتم 1628166: ةحتعط 1 عد
 121146 11655 ةطص اعمدصتسع» 1120 طةووطعسلعاو زطص طق 100 000 1011:-

 طغعتصسق. 1عط ةطوتع طةعوط طحتعاط قطتح 5مقاوتن 726062 جاتتانعاع 236

 2858030 هه قمم 202 065 والنت
 لل1ع 0 ةوءطتعطغع 156 50, 716 51م طلعات هدنقطلا 15, 216015 57
 تمطق1 ع. 1طنودع ظقفط 065 عجنصتتخاط] عمد لكس هانز, 06 ةةعاتعط ةاعط
 انطءدع لعرب طنزكعت ةتصسعدو نات عع 56110621[ع2 12 ةءطقط]1 عون 11620112,
 عد ه5 جي ظاتعطط5 طدخاسعأ, 500616 ان دطقح ءاتطص78 عاطل, 03 عل
 منعا عي ؟ءمععطاتعا ةعا, لعب ظاتعطعتنل 211 ء2153. عع 11201 61262 123:11:-

 طق عرب ظورحتك جا ءنمقطلعا, 18856 ةاعط ؟هطل طءعدعوز أعبر ةتتعط

 كك ءا1ع1 120 30ه ععرب 06و زاتجصععم ال[طوطط ع5, 01 هان ةتتك :ةءاطغوتت ١1١ عم
 مع]1. ةلورم16 ةؤءطغ جطعتت ةعاطقف ظعءرضتتكاتتع 215 طسصاسخء]ءطتنعاتت 236

 838ع030 1م اطوزطعستل 715212212262122. 101656 617101416, 15 ها ةءطمد

 016 1"انصاع1 ععداع نط هد ةنطتتخغوح 18116, 315 ةعزط ظتتك ة15 ءتطقت 06دخ ط61:-
 7011:2ع6م205662 (+ءاعطتناع2 ةعاطم7» 1ع56 طءعتتاتس0عأ 5ة1:: ه5 اة عوط
 جاكم ةك1مءاطعتت لقططهأاو ان20 ]عاج6 مصعطت“ هله 30 لوطتنتع. ا[ ةءطقط
 جاطعتت 3115 لعن (ةودعطتعطغو, ؟6]عطع 0"1ءانلع هع جرح 56126122 2606115612-



 ا 2

 مرح 1زةزسصمطس عر طقأر 1,16 61 52816 11201 56126 طئاسلعاتس1ا6 25ععءاع

 رصقمدزع ة216عار 1716 ءا 021:31 215ععطق, 1'ءامط 21 761:0عط, 4

 1ةمممرن, مءاعطع5د ةسدعاتع» 120 5ة1عاع اتعود ةطقتب كعتت 1

 6 ءاعطنةءد, ةعتسع 8ةءاطتصع هع 016 561 ةءعاسعت طن3ه203516ا1662 761-

 ةوارواا : هو نطلع ةزوط 561555 نلدمتنءاح ةطط عععطت[»
 10355 هد هاذ 0 ءامطعأءان 1ص ةما"ةعطلا هع طلاس عو 016 هتق5غ 56116

 نسكعان لعد ةوطاءاءاطعت 7ع1عءم0و55ةه2 12 5ةه13ع22 1"ةعطقع ةاسسقهاطتم

 1[قووأ ةدوط همتعطق ؟ءدتاعءعدمسعدز ةتنعأط اان" 016 ة2816616 رعت 01165 د
 لدرس ختتكم1181, ج11 016 حقا ةدوأط 101 ةطتنع20 561161: 56126 ياتع

 مرماقودز عاععتا 7006 هد ةالعد 8ءزئعر 702 زءطق»ت عمطاتطسا. 58ءاط
 © ءلقعاطكا1755 731 5131262556166: د 5011 0835 طتتتخ ءةاتط 1131 0 6-
 1ةوورربع هلع © ةطقدتنو عع طءطقإأ6 عر طقطوم. "ندع ءةصقءعاسمع 1"ةعاطعتت

 طقأذأع هدع جاوتخ 0مهط اععزط 1! ءهنوؤةصلس1ت55: 016 81علع, 016 ها ةد

 ؟هاعددس عود 661 118111 365, هدعأم ذطسس 5661 ةطتنعال هع[ مةرط عت 86-
 طقتطلالان2ع متعطق جان, 516 731 ةطسصص رجا 5017“. انطوت 83165 ءآح

 جحطتسقا“5 لطبعاطتتع 0ةةوطق1 61عام هع ةزعمط دقت م06615ءاطعت: طكداكلع
 (رعشلا ىقن), 0. ط. متن لعد 1م عمستس ع52ءاءطعسم ان (01عتض216 4

 مهما ععواطستوع هلعد» نداء ععدءوطم اودع ط1نططتص عع2 ١ 00 ءدع هو طتعاتتسب
 ى0 ءو مدعات» هتك ظدصمقسل عد 15 6 اعطعأ5دوزس ةصلمطتتسأ, 71615 56-
 طتئةعاق طقأ, ةذعطق ةقهانتست ةاءطقتت 156 هطوتنب 09855 ةلطس 15 0 عاعطتت اعط

 ندع )606 ةمدتوعطلتعاع 1وعع 7 ةرتوو د15 856لققذؤعا1 مص 21 66501
 هدصلعصب 55 0355 0مم 1811166 ظويمتس قسسسقأ دع 8 ةرتص 0من 3115-

 161: هع 156 0مءاط ةنط 20ءو2 و هزنح 1'ءنكع]و][عهزننإ! - ىأآو ةزوط دقعط
 لعدم 1ءطومصقإ م1 عوج عزت ؟ةطتعع70 ظئاعددتنن5 ظععاعتنتتتع هلق طاعقطع
 اتبع 06د: (ءاعاطتنةدرصسلععت هتك 6طعم10 عتقوابتع5 © عااعأ انتحل 502216 ةتتك
 #روطلع ان20 36615 ؟01120ع, طقعاذ ءدع ةزعاطب انتقتح طاتطع 21 28طع2> 124
 ةرزعط دعاك دان همدص ما:هدمت 11مل, 21556155: 561 1موععم, 016 ةتندلتنانءاعع

 زن 005:52 1120 12 0ع 12016102 طعام ةهلعتت, 118:6 هال ملعططق هلك
 ءلععدرع7> فطسوزعطتوت> ع1701, 5020612 53.856 21055: 016 كتتوط 61١ ءان-

 اءافرتعب 01ع 110ه66 ه0 ن2 50, 75عزاعا“ 756155 1هط 216215. 6

 كرات ءاعا هاكات ع ات1ع ةطصع ؟1ءاكوعاأط ؟ء0هعءطغ, 51 701064 ةاتك
 0 ]3 هدفت 22عع], 5615515 جدتك 8955 ععععرب لعد 2هماعأذوان 1120 01
 "مودم ةءم ععونوطم طة. طاعاتع طقاأع ءا١ ةاناط اطءئطقاتترممأا 01116 2
 12 عمزمدستاتق 501 اعودتسم هم؟مط عصب ةعتص [7 ءتنطها نعد رىتتخ4 مهدد طم ءاستتكا

 متعات 2061 ععومدود ةوزض. ةعاتقدءن]1نط ةسسق16ط2620 7731: هال عود" هتعطأت

 هرع مود' هج ]اعاعزسعدتح آ[نعطق, ةوط طقفدات نط, 50عوتط 10 6مئ116نط 5
 فما11 عورمعتس عدلت هدم اند ععا218ع, ةنطقااع ن2 2160118ع ععوزطتتل) 6
 عرممدووز» ةدسستساا ص عع طاقغعغع ءاث, لقدصتت ةهءانتنع اكتسلعت» نصا ثصح
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 كح ع

 ععاطق1عورج ةمقاعا“ ةتبك ةطسعت 1ع هم1651 ةءطل]نععا .١ 5850 ]اعةصصعات
 س5 2164 7020 عدن, عدس ةطصت ن2 101011 هع لا عاطتناتا 10216 :

 6606565 1"1نعاط 067 6 عطعتمسع, عاعطع 2طه2 6

 جان لعدم طدتتق 0ع 17 ةموعواتط عي 208 211 06 8وطتعر
 1 ءمعرب 532558 كعدج ظ:هزطعأذو» عدلات 204 عد 5ءاسعل

 120 عج 18ضممدخصس عم, 50 الطوطم2 95,16 ؟؟عاطر 71:61م لل.

 لص عج مسطح ع ه6 1هط 5 © 601هطغع ةتتكععم مدت عا, 0ع2ع2
 '1"هرعن ةزعاط ةج 5251 ظءرءاتسعت» طقس 0م ءطت اعرب 22061. 1016 ءدندأوط 01:1

 ةاعاعس 12 06د: يوسسسلتس ع 2ءعنونصقد» 1 262, 81. 196-121 نس
 هز20 دس دجعاسومم 136810ع آ'1 7599, 1 6ءدرا:هءاقا, 016 251 12

 10 17! ءطدوأةز2 1 57, 3, 81. 97-995 نحل دع 121910 آل,

 ما1ه 5 © 01هطغو جءامطسع» ةاعاط لدتت:ءط ك2055م ةماتةعطلتعا#
 معطل 1ع عاع عز ع2 9115. 1016م ءدتوؤع1:ع2 01:1 طلعي 12 06 []6عةا-
 ونطق ةعدص 4قطق طئعقسس ]ه1 طءلعوا1عم6. 70م ةتووونم 156 دطدتناب

 0162 زكا ععدع الا عالمة ءاطتتسصع 12 128205ءاط11611نطقات 1120 6012
 ١١7 هيعاععم, م1عط ععاسم عمت, لع 70115ة01عع لا ةطتعات مان 61220161
 جتات55ءز١ 12 عد ةرتقلتطتت!:نطع 120 ءاعاططقلا1 عع (نوددسسعات 31 8
 ء]'ةهرتتق ج12 0عدح 11 ةدؤءطانعط 1105:1255. طذس 34 81ة]1ع» 560 عص
 7 وع 0عو ط1ءطغعتنت5 ةصععآاتطتتا, 061١ ا هع[جقوءه* 2261566125 1117 1
 هطعصب 006 ةتتعا ءاةطصت1]23 1055 10101153 (8. ”. طام), ءةسصتسنأ 3

 طتدقدت (5. ؟. فغل) نض0 هذصتتق] (9. كتاور عودت هلعاطق ععمقمسطأز متت

 هس 5 86ءةالمم طمصصسصت ة15 ؟0115ةص011ه ظاودمو 702 بلاغ مازح وبا

 يىلكعلا ثرحلا نب (مقساتهاطا 8. 0 0 ا فورذت).

 معن ةحنعط ةتصعد ط1عطغو» 006 8اس وأ ءا1 عم دمتغ لعد ةمفاتطت-
 ا1ءطعص طلوصعد ©ةلثط طوص ءةاطقستم ءةانواعات ه5 طئعذدسصم طقطو ةءط

71616225 21156205 
 ل ءاعد» ععزسمع طبعا ءتقدعاأ 5117: عرج 111: ةتاتعأل 216115 561661 55

 جاف 03355 عع دهعاط طططقلا انج ثتتدلتنعاجهرىع13و عد ءاتدذعتت لوطتت-
 طسصملءعس وب لعد ظتعنتو ةهصععط ق6 طقطع طحانقذع, عدت د1مطق 12 عت

 1 ءطءرنوءاتتلا ع5 تدعي 6 601هطغعو

 «ييونل نوعلا مارح ونا انييجتافللا نم ةمساف ىدمالا بمج دا لاذ
 طاع طق 159 ةعزص طقعتت ءانوأعم 0 6016طخق 101 006 016-
 از لعدد ةمجدعطعءاعطتأءد 006 (دحصسقألععد قط 091155 610217
 حطاب همماودسست عل. طبخ طتعو5د ؟0115غة501ععم: *ةلط0ة115 طفت 5350 طعص
 جاطقس ءامددقتت ةهطق مممطقتستمع0 انت دمكو» 03عدودح اوسع ةةنطت
 دطص ةتاتعأال 047)1/550 12 ةوزجفدم آ17 ءدناعع ,ى,آك1955ءه هد: ردد ةهعاطع ثم“
 هتلر ةبطعتن هطصع ةرد عويطو ةءانجبعد 100ءوز وطتنعو. قةتتعما اصح 8ةطتتتوأ 1 8



 ه0 علا

 صل ؟هدج ]ا"111:ععا ةح عد هس 215غ ةءاطتتاع» لعد كعوطعت» 8. 8
 مرتك هد هتعطغ ةطمءويءعطوم. مطوع 0ه 855047, هتك نص 0ع مكس
 عورطء22 5 1[هذطوستسع4ل طوص ةاطقفذس طعص ”35081155 62205 7
 61155111 ©: 329/989) زج 0عووور عا0م55ءرم آأ17 ءعاعع ,ىىلك 1 25ةءا 061: 81ه عط
 ععامطت“[ءت“, طعصاعطغعأ, 0855 ءد١ ه2 01ع5ةو22 12 016 2. [[13556 عت

 اة ءاعد» (ءاعاطت”ةعر ععرنووطصعأا 56206 ان00 0355 ةطات 056109 طع
 رطسص 1! ه1 عوتس عع ععطقا[ طقطعر ©516514 ةزعاطب 0355 ءاع 511 عاج ق1

 ممموعاس ع1وذ غزت ععطقا[. 813665 ىلا ”056103 22155 65 طع 23
 205610 طعتودءود, هطعاعتءأاط ص لعدد ععلض 1 ءاعذعي ا هنتاعع 0عو ]ط2 ءاقصع
 طقتت ( 527/1181) 8. 222 ءطعطقم ةذءطق. ةطعاما عع 53:86 31501 ن]ك-
 ا1نطر 0355 الاوقوزس طع ةءالقنم ةعاتج لاتط ق1 ععمعودعط 51: 0165
 ةهطعات طقعو5و ىلطآ7 05610, عع5دأؤ6م5ء آتح ل. 293/838 (00عز: 224 00عام
 9530), مقةطتععسل دتسكعتن مط ”056103 5 75 ءطعقط 1515 11372331 62
 اسم ةدصمق ط3 13 + 0. 209/8924. 1"ععمعتت ؟1ةذعن 11 15 1ططط ء1هح

 531:1 8. 222, 0355 ائ10 22351 5620556[61:,72 065 ملط 131183
 هه1. 1كاقطتتكأ متصل 0ءوطقأاط ةحتعا 1"1ععا]) دعصصغ 016562 ةباوث وبا
 (ةمطتت تك قطو, دصتغ انددتتعءطق, 1ع 1ناط عاوتط أ. هعاط ؟ه]لعدن كاوطمع
 مدح الا ءلستتس طعط مونت: 50 معدصصأ طع ةتفاط 541)1/550, 84
 طلطتتقا ,ىطءد 1 1[1ةوا. ظنت طقاأذأأ 561 1811115513 0. طب :فلت طعد

 10123 11 0 ه. 182/98) ععطقا6 انتص0 1ع ةاكعانعتن يرعاأ»

 عومموذو 06و 112 عص8أ ( ه. 213/8928). ةءزم 1'ه0عءوز وطتخ ظصلع 1ءط
 متعطات ة28عءععءارعت. ]10355 ]طا ءا1قصط321 عد طئامطصصقت] ل 3]3 62

 52101 هعطسصأ, 155 هلت 11

 ىكتتك جااع 016ع5دو2 10ة1ع2 اتهم هذعط, 01355 110228501 انت

 150/096 1ص 'لئطقأ1 عاععزا ععمعوعتج 5ع1 120 ؟1611ء1نطغ ةتتعاط 20هط 85
 ظلم ع5 2. لوطعطتتس0ع5[1 لعن 8712238 ءا1666 طقهطعت 0858 هذ 6
 ةءامع2» 7,61[؟46205561 215 (ء]ءطتن[ءت عطومووءوط ظتتك 11201 7رات1ةتتك عاطل
 طقاذوح طقاو, 156 ةاءطقتت, لتع لاوعطخ علك )6لمءط طقأ ةزعاط ؟ءدتع انتتت

 رطسص ععماجتسسم عال. ]لدخ 711:0, 716 ةءعاطع 761556285515هطعقت 5م12ةعاطخ
 ععاعطتغعمسب ةعتص 135[[1ء كدتتننأط آل ةعاععطت» ممتغ طه2032:9ط تتح انت 86-
 ةانعط 702 7 هد: 1:ةععاط ة2ععءقءطع عد: 0 ةاعطعأعط انتح0 1016461 هل 1 1:
 طقطءم, 1120 01656 ءةدنلمتت 2 06 8ععع]1 ة]غعا ععمعقعتت 5612: 51
 قعد هطل دمت 8ععءطغ ةدصعاطسعاب 0855 خطت تعوم, "عد عل“ هط

 هزج1ة26ط56193201عور اتطق1701165 6 هلتعات ءاصعانل 71555 6ع1ع11 عمات ك1
 رم 6 ةامطتعغود 701 ععطتتوهععاج طقا, 01عوو2 دتعطق 21055 هنن 6 ءاعطتنةو0-
 اععزذ, ةه20عم» ةتتعا هرج ملون 36511615 عع عوعم 5ع. [هط

 عاوتتطف 0هطق#, ةعتصع طبعطوم53ءّزك انت0 085 لولطتت 140/157 22566262
 21 ]طةطصعتت. 01 ءد ممعطتت 215 036 0263 طقم طلعت 061عء1عوؤوم © 6-



 ل دعا

 01ءاطقع ؟هدتأومدذ طقطعر كموقع 51 متعطغ, ةطعدع انا طلح 15 11

 0355 1ع ؟هدتطقس ل عدعتح لعع1 لعدد 0 عوعابسةعاع انت عدت 155625'11-
 لسوأ ةعاسعت» تامل ق1 عدن ؟ةالتع ءةدخغدز»:ةعابعت 1120 0355 هع 0ةلانت» عامطع

 11ناطعب ظءعزقولا عععستعت طق. ط1 1["هدححصح نحل عدن طقاطتسعتت 0ع 6-
 01ءطغع ةطعءدتطقتنرمت ةدع كدتسوأ 085 8عاوم1 ع1 عد عتمو5ذءو 1701:5110 ءدن
 1س عدن /615 ؟هدع 110 *طوططتص عل 120 12 عدت 6256ع ل ةاتنطتتتت 1 عتتأ 36

 1طصت 1و5 ععوعاط ورز ةززج ع0و5ء1: نو 0 ةلتعاطخأ طحتتقوأع حقل ط1 عا و5 ان ع
 طععتسسعس, 50255 5231 هو هتعطق 70115320145 1ع ط6ه10عم ءدنتقذعد طل831-

 ىعرتدع 221155562 جتك هالته 0 عدن مءاسعتت 1201 0615عل5ع طعلسم تا 820

 عن !؟هالج عندو لستنعاط 035 عوصصمع 0 01عءاطغ ععاعتز 0ع ان عج
 21 لعدم ع1ععب فا ءاطعس كلا عتدو 22115556 ععدنوط1 61 67؟ع1:1251عا1ل1 81 7

 هلعرخ ه5 وجع نصح لعربج ظطتتل 065 ]اطن1ءطغعت:و ععوواطعطعدت 181عغةنصح 10
 مة هطتلع طقشذوح دلع نسع عت” ء]عاودنع مءطتصوسلععت. ةسعاح 01ج
 م6086, 014 جمكاتطتسا: نط جا طعاقتت لعاب 533:62 0061 72125525 286-
 ةارتعزلا ؟ءنلعب هجاتددأعد, هؤ550ع2 دتعطأت عوتطق زن 2ءا1عطوه 06و ظاطع
 جعاسعم, 20 5 طقأ 5هطل طحقهسعاعت» آ[ندذع ععدعاطت10ع16, 3ع عدت

 هعاطوأ تع ةسسءطخد20ع6 طقأ. ؟؟هدن ةقللعسس ةطغعتت طقأشأع لعدم آل1ءطغوت

 ج1 نطسع ةءتصع '!"نعطغ1 عاععز6 دم "جرم ءراععتن, ةءاسعب 10 عاستتخا
 120 ةعزدع 1'مءاععا1 عاععتا: دمتك ةعزسعتت 0011ةولظدسءاطغ انتحل 1*1: ةطحصمت ؟-

 اعءع15 طتعاأ هد: 0ةععععد, تقعاط عدم 1 هدنعوطع ةعتصعا» 2113105ءا 1701:-

 ط110ع, جمتستنماع مطع» ةحتك طططقلق انتحل ععققاات عع ةسمدنلستتتع عت

 ةرسجءعاسع لئامز16 035 طقتتم عع نطق 211 1ةعععدب 757 0لنطق 1101:063:-
 نط ةحتل © ءاانطلع, 00 دطلععات, 10ععرب لعونط ع5 5214 ه2, 116 21

 هذول ؟1عاستعطتخ هتك ؟ءعواعتم 80هلعدت 595 ةطعدع نعت" ة8ةو]16أط 731,
 جاتك 016 كاحط قعد طتسمتنعاع جا ممومعاطعادب, ةطتخعب 8ءلكقهلا 21 عع ص عال
 0061: ةه عود 1]ططخع 8ععمعزمةءعرحتسع جان ه1 ةططتصس عت, 0435 7533: 06 10
 فن5 دعاك, 01 نط ء>1عععدم 8مد:ةعطلععدستدتم5, 0164 قصتك عد لت124 121
 11210 50202: طورنعد» 117 تدع. ثنو 11162:ة6111:ععقوطت ءاخ] 1 ءطعات 112 210-
 عموم ط7قءطع 117 ماعم, معاعطعق نط عدخ 016456 ةاغعر يءاتعت 18ه20ع]12و ال-

 ععابعب 511 ها جوال هدعج 8ةءالعج, 0355 عدن ةءطقمعء1551عع ا ءناععطتت
 طقتتش م [ةةعابل1 نان لقدتأط ط؟دأو20, 0355 ططقت ةاقاط انطءع> 2
 طاسخعاساط عاقع نصاقعانطتعاك انت 0355 561555 هرج 1"ندةؤءدط قع 5207:
 لوسصتن ععمتءطع 704. ان 7عدحتح 2232 ةزعطر, 6اطعر> ةتتعأط 12
 ةمامطع» 6 6عوء]]15ءطقأ عد, انطعدت 016 8نوعع عودطلطلاعب ؟ةدن لعدن م2055

 لراءطغوءت» 5ءا, طق20ع]ل5 م هو هزاع هتعطغ اننهح 0164 20عءا15ءانع 5012
 هزمعد 85608عو, ةهدلعتتم قتتتس , ع١ 2 كعدع 006 )]ودعتت 12116 عت

 م555ء2051ة2 ظثتتنلتنناع ةدععمودت0لف 2856. 10: 1ط10طقع> 1551©,
 رعت هز' ةها795 ععافور 750116 - 120 035 501156 )علعان حج, 036 5
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 ]زنطع, طعاععسستو, ععمةطسلت ءطع 1ع0لعجع136 عت عالعطز ]ع طءووعتن دطس

 0165 عاتعاعأع, 0عدؤم طقاطعتم ةص ةسوعطعت 55920 ءا. ط]لوطعتن 01ع5 كس
 1ءزرسمس هج 016 8مةهعابع لع ةاكود ط1نطغوان, 035 8 مان ءا2اعطعت 0
 م1501: ءاععم, 016 دتعطغ د © ءطانوهتتعأال 1ع 1120 016 لك عزم عت 7عمن-

 هز520, ءزص طصصاععم» 2215 ءةسعصص 1آ070[1ه1:ةانطب, لعدن ؟ءدمطااتكأع نصل

 035 ؟ءيوؤقسلصتفو 065 آمطق]ا وو ةؤوملع طوعتس ةعطغعأع. اند0 لعدم
 ممعطب نع انطصعء1ه32011ءاعتن, لعوذم ةءطقسعتت, عوام طعون عت 57 عدنا عتنإ
 لص 013؟عووه: ظتسمتءاطق طقطو ةزعاط 016 ةاكعد 1:686201ءطغعت“ 50ه: ةللعد
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 ععوزجطع> 385[1  .١ 6ءه1 عج ؟هدتتمماقتت72603215ءطع7> 1016166123 57
 موطن ل1 نط 591, 01355 516 ةزعاط 0عزخ ةتندلت”انعاءع زطتتعان 8عاسقأاطل, عدت

 طرمووتست1 هان ةطتدعات 2601ةعمكءد, 7523: 261 0ع لا عاطل 1 ععتتت 061:5ءاط عد دنت

 كحتسص0 ع تست قأن1116ط د20 ؟عءدناععطت:[, 611 516 ةاعط قصتك 261 عدم
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 نطل هزعط 03 ععععد ععدانةتتطأ طقاأع, 785 ةءطخكءناتءا لعن 1511 عمد
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 لدودص 016 11006 تحل 06 ظدنوتتعاط ؟ءرتاوط عاعدب 0955 016 ]01ءطخ
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 رمعوزع ؟ءانادرم عام 016 لميطصهاتعم عتغ ن00 ءناطتعات ةزع, تتحصل 016 ثصح
 ةزعطق, 0955 لتع 0هعءوزع دمتعاطت ءاط ظودتتب عدن ةتتك لعص ط]مطعتتم 0نت11

 عمم هدمت ءدناعرمتطوتخ 1516 ةهزص 8320م1 5ه23, 155 ماءطق 2212063 26-

 جععاعاطص ع0 ةنتخ 016 لقص ه11عع ان20 ةتتعاط تما اند ه2 7161 6
 ةرعءان د15 016 ل'طهذدوعاطع, 0955 ععدتقاع ]ل1ءطخعدت 516 ْكلط7 201535 00د
 فات ةةسدسختم 112161: 062 ماط3213516105ءهم كمة عاب ععاعاطت عد ةتتكع ءمقطلا
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 21 جالع» عوطصعطودنعر ععرتاتطست اء 20 ءوزع2 (نوددتت م2431: 1120 1552
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 طاعغعمبز ه5 مود ممقعات ءطب 12 ]60عج ل عزت 1255 ]ودتتعت» ةءاطعدع ا[ ةا عا
 جا15 هت ع7 211 0132262 0061, 735 206ه 5655916171 ععا» ةءطتعي - ءادع

 عوطجع ]آك19556ع ؟ه ةعاتعمعب 197 ة١نعرتح لستععط 035 عدطقع 601 ءطخب

 1١7 هرتو منع 7 ةهدنو, جت 56251:عاتم2 11120 02561 0هءاط ةتتعاط ةتتص كعدتط 115-

 ا1نءطعص طصطقاك ععرتوعاطغ ؟هتت0ع20ع5 1[ هعاع دج ةءوطقشعد نصل ءتص ىاعط
 ةءاطو6 عاعاعطقدتس 0ط وما ءقعب لعد ععافطتاعو لركدتسوأةانانعاع دا 61516

 ]ولن ءهصادءط0ع0 هزعط 4قط0 طتعقسم 120 ؟ةطلغو 21 عدن /5ععاع 5

 1"ع10 ةعلمع» "طق عاععتت تعز صتععم 1؟؟ةءوع, ذص 0ةدعد هن
 عمرساعمدمسصغ, طةوو20ع325 هم]1ءاطع, 70 ع5 طغعتس 011غع2 غوت 72 1116-

 ةؤوطعص ةذعطق. 101656 ةتصل 259855 ةهللع دع هءائعومعتت © 6ط7>ةتتعطب

 طعودوعرتع ا١آاثوطل طقتتو هدرع متعطغ عقعس ]اعقطت عت, 111201 76122 ©71* 31

 دمعاط ا[ ة21عدخ, 01ع ةتتك 4 320 5 3115ع12 عع, 1215 761532016, 5© 6

 هرم مءطخ ع1 عاععتأن عب هلع عاطتتنتسا, 0عنعد []عطومرصصلمسع ةطس ةلعاطعتت
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 1ةصعاتعال ععاسص ععط. طخ ةءاطق11ع126 ةعزتصع 355: عنص011ءطلععأت 0
 ز[نءاععا] عاععتت, ةعلصع "هرم عدناععتت نس 1*دصءاطق1051 عاععاأ, 56156 6

 6 ءعمعت» 1س 1ع ععاطاتطععمل عج ةءطتنقماععتح 20 انطسأ (211 1206 5

 1. 6 علت ءطغعو) ةءعلصع ل1ءطغع7ةةءطع ال عطونا عععدط عزا انطءدن ت6 ثسص عع
 طرص عاعزتعطع5 85155 6ععقتطل ءووعا]5 لعد هقطسعم]05ءا> ا 55مل
 065 2. كدطقط عمد, 120 هد ةمدتنطق 0165 12 56ه1262 5106م © 6016ط4عط
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 عدنان ءط هتك. طع 10 ؟هطل 0عرةءاطعد 2تءل5 ةسععطقةاعدب 506 شك
 تمد, 120 1طعز15 0ءعووون قسق1] وطور طع 17 هر هملتتص ع 5615و عم:

 17 هرعنع 12 © 0ل1نطغعط, ةطعتخ هع ةءطلقفعأار 1122 0168 جاتتت 66161124

 مرصس عوس, ةاصعط ها1م12عا11عم آ[1عع ءزص. طظئدخ طقأ ءاصع !ل1ءدعع - ةةععد

 رررع 300 - ةحدكقلا ! نع ةسدلد1انءاعع ةدسدك طقهععتت 016 ةطعتاو 1811و ءاغعد
 ن0 292515 2 ءاءوطسك, 616115 21:091221611 5120, 00عمع ةاتعاط ةهاعطعب

 طه1 هةمصقأذ طقتضعوح © ءطانةهتتعاط ةتتعط ءاتع 0067: 016 ة20عائع طقعطقأ

 ةء]ددرمع لل هطعتط ةءلعتدكاتس ع طقطع2. ظادسص اع هد 01 ءادع250 عاتك
 ى16 عدن ةمعطور 8ودرت:هءارعمع 016 اكسصد 11 عاععتت ععطقطا طقط عاب
 01عوواطوعت 50ه ص آ[/ءهرنتوو دج طاتاسععات 11201 211 ؟61طعاتلعانر 03:55 12 110-
 1[1عءطعر» 11 ءزنوو ةعزدع 2 6601 مطغع ءةتسعت [طططقلا طءاعمددسعت 86
 الترع هوط ةطعتع عقصعأاتنط 03902 ةط 1120 2504 ءلتت ع2 261165 آ/ ءان-
 1ةطتنمر» ؟هدن. ظئدت طةوعط]مود5ؤ, ه2 ةءيصع7 5ءائمدعد مسدل1انعاععد ]6 4
 جاتك ءه]صعات آ/ ةهزتذ ج1 ؟ع1تاط611ع2ر, 11201 25533: 50, 01355 014 ةنوؤوط 01*:]

 نسكوتع هامط ءاطتعت, 098 ؟161غع آلا هدتن جطعت» لع لت12عاط 035
 6 ءهلتعطت 10:1ةدتك عدل عر ظعتس ءةدخطقالأ ع. طلو ؟ةرنعب 0165 ه155 2 ظقاطقءعا
 6 علتعطغع, معءاعاطع لعع ظدماكاقتتتت ع 0111:ءطقتتق عمت ع2, 112 6
 طق هما ةءاطخ ءزتان نا هع ةعل1طو5 ععااتعأتز د ؟. 44 طتق 48 0عو 2. 6 ع-
 01ءطغو ةعطلغ 116ه03مع5 لتع ادد 5 هكتاعاقتنتعملع ©1055ع. 0 لتع د
 رصعاتس مدح 126810 80. 11 20. 7095 وتتقععد م70 نطعتتق آ/ ءاتتطتت اتت 5
 0555 ؟111ء1مطغ ةاطات طفاصت طعد ممهدعاتت» طفص طعتتعإاعقك ء!' همقتت] «40ت-
 سقك7 ( 1048/1638) 0165و © علتعطخغو عامووتتتت طقطع, هؤعطغ كقطتسن

 هعرصم ظءاقطتعت> 4 0251 طقهأ دع ننمتمنعاط ورم عل 06

 ةم:هعطاتعا انطوعوتنو ةءطخت عت ععط» ©6015 وشك رقلا ةديصقلا

 (1كو4. 711 7989) هموتعمعسز طقتتصاعةعطلخعا مودع هم >عوزلتعال نص طحتعاطخ»
 طورسعرت ط1عطخوءتن, طءوورج0ع715 12 لع 7 2616162 فماعر (16 ًائاتصم-

 ىدقفدط, الكوج هانز, 1ةالعدس مهلعقم هول. - اندم زودعد ؟؟ ناقطتنعم 9
 17 هساودودعتو نلعدكاتعطعتع جت دطمهعطعت, 2856 ةعط دس 062 56

 0165 ةعوط1وةءطعسم '1"ءععغنو5د ةهاصتعع 7 ندع ؟ءعاقموأك انت0 ع1مووزتتأر دمتأ 0ع
 مطوع ءاءطتتصع, 0955 ةطمصسعتت مان: 2561 ا ةهثذع 0ءممءاطءح طعس قطع
 رىقطتنعا0 دس '1"ءعن 065ء1ط6ه ظعزس كلكتنعط 035 عوطصقع 0 ع0: ءاطغ ععطخ
 ]رود ةدكم ع 065 (ءموؤورر 716 ةتتعاط 065 25ءا5عه2) 6 01ءطخغ5 110عدطب

 116 ةءطما» 0هطةهم عع5دوعأ, ةهلتصتعع 06ه ا/ ةهزناتعطاطعا6 ععمزر عناء 1 5ع.
 للورد عمطق هو زص ةماءطعات 1797 ءهزوع 761161.

 1. ودع آط165طءووروطص 5ع 2طععواطقللإ
 لادتس ةتتواعك1 م1 1161 دطمتتن 6125 ءان قو

10601 5385 1201 ,0001 156 11958 2.2 

,538:11 155 7988 11201 ,09221501 735 
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 3. [ل201 585 155 810608, اتت 535 156 ط0 05و

 نود دع عم 1ع1055, 120 125 156 2عءعاط ب

2002© 155 59385 1121 ,5641:0102 155 535 20[] .4 

 1201 535 155 () ططس, 11201 5985 156 ظ1ةءطو

 5. []201 5355 21102, 11201 5858 8ق101

 انتل 7925 85م1, 120 1535 5321231

 6. [120 735 155 8 ءاطخ؟ عا, 1120 ال ءطعءدط ءادب

 1110 535 155 8 عط عاتب, 1201 5985 5132031

 20 195 لضظ١ 112012: 10 595 1ك 1ك 012

 ن2 735 155 18-057, 1210 1106176155,

 8. [ل00 538 155 ظاتتت 0و 120 535 156 82320

 ىوف 1112161121, 1120 ل 11161.
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 ء]عوطقت1, 06 طوع اععتص ظانللعات 065 89300 ةعل, 66116ععع2. انعطعتت
 016 1]رعطودمدوزتك 86106 طقطع 1ءط اعتصع طءدانسطستأوات مط عوطو2 ع6-
 ؟دصلعسد, عاهتتا6 ةطعوان, 0955 516 0ع ءدنوؤعج عزك 065 [طةاقدح 3286-
 طقسءم. ة1طنودتح 12 ةةسعتتت ]اعاماسع» 601نطغ 065 15830 615323501 2
 ةءرسمع ةهطس :ةلل1 2 © 101. 1672) صم طظعاطلا د١ طعن 611665 11 اطتتلب

 611 ,,لعد» مل]]طورحسطع7214ع“ هو طعس ة27عوطصعت 76106: 1120 12 ©66-

 0تعطق 61, ؟. 8 هةمدتعطل ءدع ؟ه2 عمن (عقاذا 1: ءطعط) 17ه" طع ط ه3 112121112
 عع ءزس الكل هداتس. 1905 0 601ءطق, ؟؟1ءطع5 12015 هوزسعتت ةرقصعع طتعطأ
 عوق 7011532014, 1556 هلطع 1" 361 اع1ذ عع انتج ع2 ءاةءطل مع م2

 ظلم" ع5 1016طغ675, لع تلطا ”ط1ع531, لعن طهعاط 85 1425 نصل

 60 1175 طمرتس, دهنط قس ع1 عاج 82.11, 5.

 7هرج ءاستععرب ا هوفر 12 م 111, 247. 248 ة6ععوءاطعم, ]10طططت عد
 جانعاط 12 2 117, 324. 375 016 طء1ل6هد © 016طقع 12 ©1265 012

 مدن, عافزفاط1و115 دصتأ ؟هدتوتتماءالان2ع 702 0 601ءطغ 511. 1016 ا/ ءدتق-
 دعوطأا 155 طاع 28, هد 2061 3 تتعطق 12 11256112 1'ةهياأ 6

 17 هرتوم اطمهدحسسعت»: 016 هو161عه: 511, 3-1. 5. مثل 3. 511, 2.8.
 10. 9: 11: 216-14: 6: 17 90:7 217 2ك 17 (2 1 هزتكع) ساعات ان 16
 92.4. 18. 6. 9. 21. 12-14. 17. (1 ٠ ءدتؤر هتعطل ة02 6>6'1). - 6
 17 رمطاسمتسع 1١610 عد: ((ة01نطخع جا ءاطصعاط 22061 ةاعفاط ةاتفا ه1 5 142 5,

 ه5 هز20 03 ةطعتت طتتتع 8 ١ ءندع ةصفعاتطتتا 12 016عدء 1ه1عع: هلآ, ٠
 5.5. مهل 3. كلل 16. 51, )14.١-12 قالوو ةتتعط 2161: © 60 1هطأ كل

 نكران د
 ملل.

 [نةطواع لعص 1 هعادقودعتت ان 035 1 ءعطق]ال155 0165658 5
 د1 هل 5. 016 ظءرسعت لنص عو2 613 5مل
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 1دورع طتعاتكو»» 231 طوص ءاطقتتك طعص هئإق6 ةاطاتتسعاست از 81:13
 طقاذأع لعد [ةاقدم 32862012212262, 716 ة16هأ1 3115 660. 13, 2. 57 6. 10. 8



 ه2 يدل طك

 هرعوعارع7> 1855, 1120 1656 15 طوعا ةعرط 100 * 05 3150 015

 مهعا لع ل. 35/655. ططنص 8هاطص مهد دطسعس طقعو5 "طمعا هنن مام
 هتتع ظءلواط] ه5 101طه8838 عمفق0غ ع. 59 665, 18. 0 1167

 مسمع ةزعاط ءاط1عو ظانتعطقأانعاعع 702 طقس

2-00 

 طمع طتءطخو» ةكدتقك طعص دتق0طو2 (ةدعط 2305 نم 23:0853)
 هدوو]ودس5 ةدع ءترن 80هطتت 065 ”0دعتتم طعص ءاطقستأ طع ”ةسصتع طعص
 6ؤقذو110, منت'0ع هاطعت» عععقةطسلتعال دهعط ةعتسعا» الاطتكأعا 111013 معد
 ممسصأ. 816 مودع ةزصع [ةعمجتسب ؟ءةاعطع 101طقتك نط ءدكعأ نصل ؟ءةسعس

 خماس ”سعتت» ععووطعملءا طهطا ع. 1016وءهم: دع عاعتعات1و115 جه 57
 ن0 متتنلع عوطقإأا» ا 0ع ظقها عدت لعدن 7 هدتوعتك ععطوءاتط عار 51

 داتعا :ةسكوتنن طعص 560030 ه]"95513, قات :هدصعتت» طفص ءهآط0131 ةىوو-

 ادصتتب 8016زلع طعد ةودوا]ولعت ن0 طتذذتم اطود *003 عع ءءانتتعأ

 عهزط تسقتتع 27: خط طتتتقكو. 11د ععاقتن لعسدص 1ةةداء2 لوطتت-
 طصسم لعن ؟هدع 8[هطحتصتصع4 ةص, طفاععطتو ةزعاط جنسس ك1 320 1731: 26

 طم طوختسقع 81ءاعاعوم جاتععععت, ةأ31: 150 دهعات لعتص لوطتت 8/699 0.
 متزن رود ص [؟ تدوس لعدن عم 1عطغمتم 181طقطقق, 1هءطغوا» لعق

 ”*مرسسصت" طعرح 65595110, هجن ه5ء1طوؤ6 ط1ءطغوت" نصل عدلت 815 ةتصعتن عت
 لرزءطغءرنار عم عدأم ع5 86دصطصسع5 0615. 11165 مدح 1016ه: 5

 اطعرت 2211:0135 531: 61 31 1.

 طرس اةصععتنءعر» ةسلععا انطوت ةلطص نص لك 11 441, اعتدوا ص 10
 647 1[, طئاصتعع5 ةتعاب 12 8 690. - مسولععع ©0601ءطقع هد طن م

 016ةوءرم مورست 8 5120 10. 95. 51. 52.
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 فحتك لتع ]نعطءطسج عزت عق ص لعدن ال ءطوةنوءطتنألا 628:16 5
 *1153 طفح ةحسح طفط هك ءاطواست (هد لعد .8عصصت طفاصن طعص 1)53])
 م١151 لتع 12 © 601نهطغ 64 طعطقص0عءاغع 6 ءوءطتعاطخع 065 عدد 1"ا15 عد
 مىانات ن03ط15 ءدصم سقت ءسائ1ةتتكهمعت 1110065 طتصت دع ىونن 2155 ععععم

 طمع 065 1ةاماعد لوطخطسص 015 مهد 8[هطقتصتسع4 هد 1نعط 2.
 معمم اوم طقاطع ةزعط ةم255 طتعطق ععقاتت 0ع, 12111 1201212612

 طك 8. 104 دنع 8عجءم7عاؤع 70ه 702 1155 طع 3( هاتر ؟هططتأ
 ىماط] لعر» هطتعو ععسعتسك 151. 1 م 11 301 مءنلمهج هزطتعوع 66
 065 64. © علتعطخو هناعلقتت اتصل 2ععوءطت”عطءط لعدد ةتننوتم طعط 1
 ءاز ءةاعم1 (هكنحت ةهتتعط ءاطواعمت ةذءانعم ]اةدصاكولز زن 2 19 365 1. 6



 ل

 نمنلعد 6 !' ءندع 0عدوع]طور 6 علتعطت5و ناقتتتعت6 ان20 612616٠عم عدس
 ”:1[1ط53 طع ةتنودتس ءازعةاعمد1. 4 ةطعت» 0855ء15طه © علتعطغ 16 اكهرمدسأ
 عوق 5701 1م طاقتسقمد 24 ن0 ءطعصآقلاو 12 0 223, نضل طقعتت 5+
 هرج طعرلعب 8ةءالعرت لعد آ01ءطغعت» 3هاست طعتح 25275 6003551. هد

 ءادعرب كتعوودج اعهدحتست ةتاتعا طمعا طاقتتق55 506 هس ©6601نطق 701 4
 طئ1طءادت طقت طعنت ةسقتطتستسع ؟هج © ع0تءطغ 16, 1 صح ©60عد. ا[ طوط
 م. 214 0عممعاطءرح اكاوسعس. (0طعاعتعاب 1ناط دتتص ةتتعاط 0165ء2 85هاطت
 مرن ععاورق ععدسفعطت طقطعأ, ممقءطقشو ةعاط 0هعاط ةتتك ت20 065 61
 1[1نطعرت (0هدححدس ء2131:5 2111: طقس 35و, 50 عزاء 1055 0عدخ لأ وتتع 7017>-

 اعمرتحسسأ, 1120 065 2563:13551عو2 11 ةدناعءعو © 016وء2 ظاوطسعت آنت

 1ءط11 4 1٠
20000 

 لن عرت رسصتت» نمط ءاعورسسأ ععاطاتعاعدع ط1ءاطخوا» :ةط0 ةالقط طعص عامأط
 دسماصت تمس هاطل ص 1. لوطتعطسم 0ع هقهعا 81هطقتسسع0ل ععاعط#

 طهات عز ةعلص ظاوتسع 6ه7ع155, 09355 هد 81هولتس عمىعمدور 15[. - الع
 زد 0ع []ءطووءطتتلا عمععط ودع عه26810عاقءطع 110615 نب ربكب نب ةركب
 رازن نب ةعيبر نب ةليدج نب يمعذ نب اصفا ند .سبيفلا دبع نب اصفا

 151 دم ةساحسع مان 7613205 12 ريكل نب ةركنو 0ع 1010ط46 888 0
 صمتعطت عد 0 ةدخ1] سوس عت 1015 ءاهتآ, 5020612 طظط1171]270. - 17

 اطقخذ 035 © ةقتعاطغ مود 82167 هاهطسقت' ع6

2.6 

 [ل ءطودن 1[طص (232883 006) 2283 ءاانوتست طقهطع 1ءآط طعاطع 857
 ععامسسصس لع. ادخ طحقع زدت 1. ل وطتنطب 0. 8. ععاعا)6 طقطعس, ؟1611ة1ءطق

 ةانعاح نط 61
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 ]دور ]دز ءطغوت» 016عووو 8نعاطق 4 عاعم 155 50: طق طعص عقدتتت4 همت ءآ

 عما طعص ”:501135, 87006 065 كدتنعط ةعاصع 8ععاعطتتس ععا> 211 صدت
 نحف 1201 كمسعاب ةعتط ا هدتنط قا عد هرج ءطخةد]1نط ععك010 عدعت ل3

 ئ5ةدودطتة1191. 516 طقطع» ةهاكو 86106 دنس 016 111156 0عو ل 83
 7م: ل10 جدت 601 1.

2.9.0 

 [لةطعدع لعد 101 ءاطغعر» 8[1ةدوندقاتها, 810061 065 30*:طوب و. طون 515
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 [ل طوع قفص طتعاطخو» 8ةتتكدتع طعص لمطعتا (00ع ةقططول ذص م. 197
 366) طقطع دعا اععتصع لل هذنج ععاتس ل عم. ظنت ةءطعتسأت لعدم عتتقاعتت لوطتت-

 طتتصم عدن 0ع طتعتنفد ةصخات معاقة ع2. 1035 (01ءطغ 510 ةتتعاط هع
 اند عم22221562 ل 211662 4.



 1 ا
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 طور» ؟ةاؤقدءر» 065 ]طلعزسمم 8دطدعطقةةعاعو مغ 0طعتطمق طعص هآ
 عيلوط طوص ءاطقتتك دتتك لعد 8ةدتصتمم ةسف. 8عءزطف 17511 3
 مماسسق, ءزص يهطسص 102 ةطدع *فستن, قطعات 5ءز26 الكحتسز ء 731:: هلا[ 30.

 ادع 16616 دايت يءزط 065 1عاماعتح 10537 ن0 0عووو2 126]1 من عالتتت 113 2
 عموورب الاس عل728, 150 ها 561556 12 عائهدوودنج كَقءطق7> 56920, 0
 عموم ]ل2016 065 لوطتتطتتتل5[67 هد ال[هطقتسصتسع0. 10321 ةؤزستمأ
 [ممورادعدو مطسعوطو نص 81ءزهط1] 0ه؟ءنطاق 111, 2, 300), ءا ههز يعزك
 ععجرم55و 065 ط1 10315 5ععرعوع2. للاخ طقأشأو تح ةعاتتت 1ع 5
 لم طعتل, 50 0855 ه5 طتعو5,ر هدن طقطع ءةتسعح تصسص 661 ةزعطب عم ةططح
 طورموناطع. تع نصل له اعمدصسعات آ/ ءاتقعر ةتتعط ةم116طخو ةائ11هط6 160625-
 جرتنعص, 702 ةطصح 701. ناس 1ةمععوتنعت: فمعلععل ةطعاع دطص تسع 1363

 ه]1وعوطت (000. ماء. 11

 ا

 نه ةكعدص طتعطغم» *قحتم طفح ”ةئتززد طعص هاطقتت' (006» ةه]عومت)
 همتست (006 ةةةعصتست), ؟61ءطعت» ةدحعا ط10و55 قس طعص ءاطقتت* (00عج

 612921 ) عورجوطسا 5110, 5120 2211: اعاتتق 665020 ءم1نةه2 122568206 2ع
 اعدم عمك0م10عط. [آلمخكعتت هع ل1 ءطغعا> 702 ةطصص 12 0ع 1ئ1220-
 13001136 ءةدصغطقلا 035 عطةوودء>عر ةتتدوءتن لمده انطاتعطعتط 561554101,

 رت 11111128612 7011 7,617؟101:10155612 2011 12313. 1120 320612
 ن2 ؟ه ط"ءاسلوءابهأ ططآق6 1طط ]1202. ةءزسع طع56255615 59110 ؟0طل

 12 095 ءاتقأؤغ ل جاتضاطتتص 0615 عد [ةاقدنط 6١

 ل

 [نةطواع 1001:6104 طهرح ةعيعاستسق 5. 661 11.

0 

 عموم عم طلعطغم»» ةدققأ و. 710.519
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 ]0و5 701:116ععم206 6 علتعطغ 155 ؟هد 8131115 طعت 20161183 551
 هطخ استعد هن, لعدن حس دست "2: عطف طف زوتناناتن عما ق6, 61551
 20 طعهزعطت ةزعط هتك ءاصعات 8ءط]قعات 5ع, هص ؟ءاعاطعسم 0164 لوما 1غ عط
 0164 ظعرتتت ؟هتطقنح 206 11 رس 016 ط"اسعطخغ 61عطعطب, هاج 5عاعاط عت

 ا1ةان1ع ةهطوتن متعطغ 1ئاطعت] ععجمدتسعات طقشأو. 12 7161 ةمقاعانعان لعلك
 (1ثهن ءدع جدتس [طواقدح 8ع, 1ع ع5 جطعتخ جمس 'لئطعتا طدتأ لع الد

 عاقتتط تعوم نسق مدتنلع ه15 ةهاعطمم» دس 181ط1 45, 06 0 ء1ععوماط عت ءاصعال

 دم قط طعاس هسغع» 06م قةسئاتطسسع 065 113114 طوص ء196110 ةاتق-



 كك ملح

 عموءاتءاعاود طعم علتغ1 هد, جاتك 0ءعووو ظواعطل ؟02 101:31 طه

 ععاقلفعأ, او دصص ل. 19 (-ع 633 صب (0طتن). طخ جءاعطصعأ6 ةلعط
 سوط 8ءطقماعزأ, 286علمدسس]ع عت 120 2161:1'1عع16 ةا35, 5731 12 26-

 ان طس عدن 8 عنود مرسدس, 061 دهفقأ ةءاطعال 16206 لع 86ص فتم عا 1

 تسد“ نطتعاك, نصل ععممو5 8ةطوناطقتتإ# عموووو ةقسقءطعم. 8ءزم
 06د 810 ءعدصصتسس, 2215 06د: لكدتص]و 41 22531, 1]26ع12عمنم 2
 ل001 زد مد عا“ ءدخعي 0 01 ةطغع: هدم 6216566 ةطص مدعاطت:ةتنئع ل 16 20

 ةاورعا» ذص ”(مدد5-7 (0طق]ت ه1, ءاه انتتح 085 ل. 20 (641 ص. (لطتن.). ح
 لك. ءهاهعدست (000. ةرتن) 11 26. 13 3262515[6215 كطقتة2165,

 1205ءعورتاعد, 1 140-147. 822358 30-9
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 1رودن كاودسسع ع5 آل1نطخعتنو 016565 ]ع1 ةاسعا 11211160465 71101 761-
 ةناتتعلعد ةمععععطود: ةدادولعتع *ةخستع طوص ًاطفتسملف طفط 53:0, 00م:
 1وط7ه طعص طفضسممال طعص ةهكدذس, 006 8هكدذس طفص 251:8, هلع
 ظوط7: و طع ةموس طع 530. طخ ودع هج طلعت ذهاطص (ههعاط ذصع
 لعمورح لعدن ظل عد) ع5 1315 (00عدم *فستت) اعرب 53:0. 86106 طقاأعد
 عرج ظءزسفسمعا ًئاصم730015, 016ع5ءم دطصتات لعدم كانكد15 0612 ْةع]أءدنع
 (ءاولعط هد, زودعت» طحقأ لعدن لانس عوانع (613821:), 826106 731:62 6

 للامطخعت» انجح لمح نصغعا» 0ع طءةماتطساءان ط1عاطءم0 عم لعدن ىو عت
 هانلوعدةطلا. طك016 0 اتعاطأغ ع5 لانس ععانعد 1655 1"ةؤسفر, !"0هطغعتت
 0عو كاسم 11, 1ع 0ع 4 ء]غءرنعد ممسسقر 1'هءطغعتن 065 *ةسك طوص

 رصقانلاع. طه لانس عوتنع عدلت نتن 062 عةووءائةه طك10ط161: 61 31
 ( طعس 065 511209'110-]ط01هطآ61:5 '!"جدئوهلق 1120 165آ[ع 68758 انتتح 0
 811166 عد 1همذوص لوطن 065 ؟هدع 18[هطفستسو0. - [آ1ةطوم 6
 ماعطغ ]6 ءاط فس ]ععإ زد 1آك11. هلاهعقست 86701. 1 334 1. 335: 0

 رد 1طد 001561595 ط1عءطخوءةطاتعاط 210.8 11.9.
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 [ل واوان لقص 17 هرتاوموعدن 01ةوودن 8م016ةهعر ططط دصعطلت, 2956 ةهط
 اععاصع 110113

2.60.09 

 للوزن هاذ طرعاتوا» تصغقعتن لعدتت الوطصعت قلاطات 10055530 111503 5ء-
 111 1 اة ق قعد ع5 ؟0116ععسلعم» ل 2م0عملتعاطغ5 طقعذ5ذ هنوىعصقاتءاط
 1كددتك و طعص ِهاْطف مَعَ طعص طوطتتب ةهتتق لعدد 5 ؟ةدصطت 1150 طعط 21231.
 ره زرح اكلت. ءامعدطت. قةسلعتنع ظئءلتعط معدصصع ةطصر ةطقق 320616
 طتساعتختسع لعدم 8سمعاطقأوطعت 06م 18 ةتجأصفتس عتق, 0 3)313 هد هآطقع-



 ك0 0 هك

 عقم: وم ذص م 11 391. 111 445 تسل دع ططط 006ةع1طو, ط1عطغء»1ةا عطب
 1 335, ن0 1طن طتخدس, 8[تطقستت م05 طرعطود, 8.49. 103 ععععج 2 ال

 ةمدتعطغ, 0855 زن كعدط جامطقط ء(15ءطعت تتنوع 3115 عدط لكلا. ة]1ه-
 عوصت (000. «هغط) لعدم طتعاغعم تمغعت» لعدعم طعطقت لعام 7220, عتطعد

 ركوسع تف 8 هدتلقم يأ. 82550845, ذطط (0هطصطتع2431 تان 11087,
 عم ذطص عامزءطقمااو تزد معسكر, ةانطتخغ هصر 09355 هال طعز تست عود
 ةوووزع هوى مزتنو طفتددء. [وعط 181ةعدصقل] 131 ةعزط 1[ ةتطع 11
 طوب ءقؤورنن 7. ل ادن دن 26165620556 065 طلاسم 20/11 طع 208 656

 1عم16 جد]50 نس 016 111166 065 1ةغجاع لوطتتاطتت ل عتنأ5 هد: 11 هطقطتتاتت ع(,

 نسل قط]لغ دم عد طعوذو طل1ءطغوتن» عدت 17022616, 565020615 56ععص
 عدن 7021 عاتمطعص 8ءوءطتخع1طاتسع لعدن ظمودع. اظاوعال سعات 21015 1
 1ص نوؤءاطو, 036 هتعاج دك طلاوعدصقت] هااتادأ, _عمدصس ع 12 ةءعاصعا طل16ط-
 طتسععتب 1ع ص 0عمعر» 065 401 طفح 2ع10 11 ةدنع»: ها, 016 متعطأ
 لتع زد 2650 (8مءاامص0) انطاتعطعص ةتصل, 2150 1012219115362: 5

 طقطو عع ؟' عا ءزغتصع ةعاتعات 6 601هطغعغ 2
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 [لءطودت لعدم 1 يتومودعتم 016وعهو 8م061ععلت ءطغعو طقهطع 1عط طتتتت اح
 (3ج35 تصل ص 0عووعد (هدحصسعت31* 152 ]وتنام ءلصع ]آك1126 ل57
 ععاتصلعد. 10ودوعاط طغعتفوأ هن 1130035 15301, ةطعان ةعاط 615ع2أ»

 1[1ءطعد» لآ دصتع 561 ط1طنكاطتت» طفح ءةد70 22311 262 "2221: طع 125712. 1ع

 ظوزصسفسعم 1130035 طقطع دن كقطعقت» طءاعمدصتسعات, 0355 ءا١ 0164 آل
 مقهعاط 8ءاتعطوح مهر هزعط ,,ةءانتتنا و“. - ]م لعد 11024إ36)3111 ط0

 ةزعاط 0165 ت0 دمعات ءتتج 320612:عو ادتت7565 0 601ءطق 02 ةلطقتل م46

 [انعطومفجعتت 1ةالغ د ه5 لوطتنطتتسل عدت ؟هدع ل8[ هطقطتت760, 1120 035 © 6-

 ل1ءطغ طوضتقك, ههعاط 0ع [نءطعمووطتعتكر, طلكقرسمأع 215ءطع> 06ه

 مةقةسسعم ةعلطقس تتصل 1[,
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 للروم ادزءطغوت» طعاد5أؤ, مهعط اكل. ءامعقطت, (000. ةمانعدعوأتتب ]1 131
 [لدوق طعص ءاجدتتل طفح 4 (ه0عدن طعح ”ةصتت) 159551 ن0 ععطقا"أ

 ج1 لعد هقساطقأ عد ط1عطغوتنت عن 1012ءعلئ, 20 2531: دتعطق

 مدن ال[هامسسسع0ل5 مسلم عاعم. 15 عتمع ذطسص 5ع1556 اغسل نط 1230,
 جفت ةدع دقاطست ةزعاط 0ع ]1111عوزتت هج 120 ءضطقعات 0ةطعتت 0ع 86ءاح

 مقدم» 101738 1

 فسملنطتن 1 نط طقشلءع#1 ةطعدن ةطص 1ل010ع]لئع ة 0عت» ؟011ع064 3

 ععامعا» ةدتك عواطف ه2 0ءووود 101532 (6 312 عع2> 1363)».
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 1زورن ؟ءرتومدوت» 065 ؟ه:1:عععملم» طةتاتطستغعت 6 01ءطقعو 26155
 راسمدهططو] ءاز وةاعمدك, ةءنصع 8 عداطدسلا مز0 ةطعتن ؟همءطتعلعل ةطع
 ععووطوم. 1 رددت, ههعا طككتن ءاقوقستب هما. 11 5595, 0ع 8طن 5
 : قصدت" (هلع» 8135:50) طفح 2485 طعص ”ةستعت مقهفاط ططط 006619 27
 لعرخ 065 >0 طعص ”ةطصتتنز 236 1 964 ع» 065 181
 نصل دوعاط ةعدص هدد عت 31: 03561555, همطص 065 113550 طعاح ”ةططتنت
 طعرج 127:5 طغعص :هرج31:: موقعا 0ع ال ةطءوءاطتتلكا دج ا12561:عا> 1'ةعأ
 موزرس 065 :ةمستتت طور 225735 طعط "ه1. للا ععاطقاتأ 21 062 7261[

 عمج0م55ن2 068 8 ه؟00هطزةمت, ذص هد: هيوؤود 881666 06و لوطتع
 تس لع 5 هدم 8[هط فسم علب طقف هطعتن, 03 هن زاتصع 51818, طاتتث

 عوملتءطغع. طزو قة ةوزصعو 10065 156 دس طدصلطع] ععطتنلا ل. آظلودت
 1ةسوذ مص 1كم, دسم طق طفص ةاصمصلتت", ةتتعكةططقعي 0355 عل
 سعت و16 8ءدزعاسس عع ج11 5ةءزنعا» (ةسدةطلتس 11313, 016 ععكةطصع
 اننا كاسم أد عدت 108 طعتكدأ, نستعتنط قاع, طووصقعط1 ىأع ةزعاط 5عا2 ع1 24
 116وو ةلطص ؟ءرتةءطختس عن, 561 ه5 د2 1ك عد:1ععال, 561 65 ة22 1195561. طلو

 متع لمن ةمدعطعة د1 ءاطع 8مل عدموتأ : عاطل 56106 035 0062 8

 ضتعاطغ ءارعت» غطتتس, 015 طاسسمرت. 71,16062:اعمددتتأا, 0. .5 1٠.١١

 م11.

 ]روع كععمتات ءالنع ظاوحصو 065 1[8هطقاطتل, 5ءاعطعت»» 0165و 6 علتعطأ
 ممرماومدذ طققر 11:01 ؟ءنووطتعلمد ةهصععععاع». اكاوعاط ائاتصستععات 26155
 هع ةست5:1ن315 طعص 298278 طعص ةاطقتغ ةهعئوعاتطت: دههعا ةسلعدنعد

 ”*مق07 (00عمن ةتتعاب 8هط7*ه, 585 معا ؟هاط] ة:ةعاتعا 156). 1طل62 2
 ظعزسوتس عي ءهتناتتعات ع هداج علعتت 7م عدن تصععذا1نطغعت 18656 4
 0 هاقل11عاععتم هءتسع» طد1عاطغتس عع 0ع ؟هر» ءاصعاتت آ[[هغع (طقاطقأل
 085 هد 12 ءاطعاتت آةتتوو 12 12467ةطصا1: ءطعت» 11 ءلقع ةصععطا:ةعطخ

 طقأذأع. 8عءزس 80 عدن اك 016عزاط 5331, 0ع لعد هاو 40]ةطت7ت1 نعد ك1

 ظومدم طفضا هععقنطت»ا طقخغأعب 2 مءاعطعتت 1[8هطقاات1 تسع طقتتمأ 1011
 ةماعلا, 110ع ه2 01ةعودعدح زد 2م عا: عمي 6 ع0: ءاخعب طءاتنذتت عنا. ”ةتتك

 طع مههاتلع طفح 40طءزئذ مهطسص ةطص ةءط]7 عوو11 نط 12 زعدعاتت 1511686 ع6-

 [دم عع: 50 هاوجنا هع هلعتع رسم ءمتم70ع1. معزص (نطقت:ةلعاعتت:
 ماما عم1056. ادع 156 ءزص ط1ءطغعت» عع آ7022ءزث,ر ءاكذ 130 لوطتتع

 م1 ال[1ه]طقسس م05 م[
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 1016و 6 علت ءاطغ 156 عت[ ه55أ ه1 1018055, عاد عاتل 225612 ع آل1ءطعتت
 0عرخ آ١'02جعزغ, 5عءاعابعتت جنس ]215615011604 57012 2320161623 2



 يشكو ىو راب

 عاعزمطعت لأ تت ع5, طعومرجلعانو ع5 طمعطط ءماتطسأعات, مات ةمسكقطم ع عم

 طتودنو عومدذمد:طءمعدر الا ةرستتتل ه2 09315, 1951 ةصتصعتت ق1 عانت كانع
 هور هعزطع5 مةودصتتت73322625 ؟ء23225 7512104 ْه'ذ5 طةط113. كعءعزم

 هز ععربأ ]1 نطعت» لأ هتف 1 "م1011 الطقم 5612 8عء123126 131:

 نمطقتم. 1 طوطتةتنعتتت طتعتن لعدم 100 06و 1ئاسمدخكتت 0ع 5 طق
 1مدع لطم وت“ همز 81061 733.  ]طك0165ء1 18116 12 126123 0
 اك درصمل 661 ]سقم ة15 1301167 ظقاأنعا 5ء1مواطقوت 1120 61262 32-
 ععووطعم عرج © ءوعدمدم ظلدتصعمد (ةه153. طعط ءاهطصطقتت, لعدن ةدعاط 702 ةطت

 صتعطق 1هولعوتتتع» 701166, ععزق0عا. 1طكل16 عم هاطقضتغر ههزمع خص
 عما قد” عود, ههطتسسعم ةمقطوءتناحتس مد طلاسم دقتتت ععاورت ععص 120 اص عات

 0عرموو1]طءد, طاتص0ل طعدتح ةقطصق, 1501656 ةطص ةتك ظقفعاع عاعاعءطقو 119.
 ةاوعاط ةصمعنعنم ظورتتعاطت جءاعاطصعأتو دن ةزعا لحد ءاط ةناطضصعااع5 طقتت1 عد
 ةاتق 1120 711064 هر لع ظعصت 201611 طعص ”ةدصتن طفت ]آع151 5660051
 11م1 ةهزمطغ ععطق» 6ع طتصمع 21 01عدو2. 1035 © 601ءاطغ 711:0 ةتتعاط 5ءاط عال

 معاك ءوذعد» طعتلاق (0067> 1:003:553)
 ]0و5 ]اد11:56 © ل1 ءطغ 35 155 هاه ةلتص 2630520 عدنعو 12 0612 81820-

 ةءاستلا ةتتلعم1نطتتأ, 2215 061 ال ءاعوءاتتاكأ

 ىنعم لاو نزولا ىف اضيا ىشعا لاقو
 طاوعاط طمطقأاأت, 81عام 1120 طعتس ععطق7عر 016 ا/ ءاتوع 38561 ان

 لعدد 0 ءلتعطغ 34, ةطعتع دتعطغ ه15 0عودود ةعطاتقوز 12 0ع 'لئطقأ

 قمهعس هزع ةزعاط ذم ةصلعنود © ةلنءاطغدوسساسسععد (16 دط 0ع (ةدصع
 طقتضتب 11204 طكقست11 ع3 طئاستناط ة1130 1201 2 1 90) ةعص (علتعطغ ءاطح

 7عرئ16154, جاطعتت هت ؟62ةءاط17علعسعت» 52

 يي

 [لءطعتع لعرب طل1ءطخعت“ 113:55 1201 085 ا ءتعطق]155 016565 © ع-

 016طقعو 51 55117 5. طه 117
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 [لعطعدن لعبت ال1 ءطغعت» 01عوممعو ظاحتعطعأةانعاعدر ْةلطات 12301 هلل

 طقاطع 1عا اععزطع 8ل015 ععاتس لعدن ءدع ةءاطعتسا رماتن 12 035 ل ةاطتعاا1120 1

 رمد 81هطفستسع4 دم ععطق»ة2. [16ةطوتع 035 ذطسس طولععامونأ 6 ءلتعطغ
 11 1111 5. 56ه: ]71

 ع اناا

 ]لنورم اععءاععد» طنق2051:ة1ءاطع 1535363  ةوتتنقتت 761:0ع2 7عا-

 ةمطتعلعمعم 0 6لت عطس عاعع, لتع ممعا5ذ عمق 702 ]اعاعاطصعتم انطت1 ه2 5120

 طء1ععامعغر 50ه ةتعط 01عووو: ةطتتع ةععوطتاطعتاأ متسع ةهطعتم ةءطمص ظتانط

 701 22 ط1ةنطعد» (ءاعطت6ع» 561556 طءدىءزكعإ. 8ءعتص ء1ععمسال ءطعتت



 د ل

 راسم وزن !"ةطتغ طعص عقطتت» طع ةهازدطب ةتتكق لعاح 8ةةططسع 1"ةاطتز
 هعزصع _كدسز أ 5011, ههعاط 1طد 001610, فلات 50طعات" ععمعوعا ةعا2. آلت

 زو 1554 دتتتخ طءاعورسسأ نم: كعدط 014ع2, 12 7615611606261 6 1١

 ععلعمغءاعج ن20 طءوععتتس0عأعدب طراععاسحسع» انططعت1ةءط] عمم عدن, 711 الر

 ىو ١ هزعاب ةعاعس 11655, اندقتع ةصصاعط1عأع. ظصملل1ءاط 71:06 ءان اس

 © هطزعأ لعرم 8ودق طمعا ثهتدءطلق عم. 1116 اةصعو هن ؟ه1 ط4
 ععاعط+ طقطعر 18555 ةزعاط هتعطغ ةطععطعمز 05 تس ][ةدقعتتعو 6 علتعاطأ

 وعمود زطسصت 21 مسكت ع 0ع: ةوسسصسلات 7 ع طاطصم36]]12094211 56ةطغ, 156 ة-
 عمسعاتس عد, 0355 31*ةط15نءطع ةمةعطعع]ءاطتتنع ةطص 21 0ع 31د[ عد
 1ر1ءارغورتح لعدم ؟هدتجعلت تعوطصسعمع». 12 طل. ءاهعقطت (000. ما 1176,
 5815) 156 هج ![دصععت» ةمعنلععا انطعان ةطصب 065عاعاءطعال 1 83م1. 150

 م1

 اا الا

 لرزعو © ءعلتعاك 155 ؟ةماومدأ ؟هدح 85'101طط35 طع 21035 طع
 حرصنا“ 655013221, 0عدخ ةهاو5 ؟هدخ عع طماط ءةةنتصع 81[1ءاعلاعو5 لت عط
 ع81هطدستسعل هعزص ةسطقس عع 120 ن2 3111110114141 86ء]عءع52ع> 85
 [1ةاودد 7106, ممعط انصغعت» :()ددقتخ 1ةطأ6, 20 0عووع ةوط]نع1اعاطع 0 6-

 ةتعابغع زد عيفعدسد قةسععطع» 55920ع2. معزسع 11661 533 01غ عد
 ط2 11355 هع طقشأو ممعطت:ءدننع ظدعاتلعدت, 016 ةاتعط

 ك1ءابنءاعد, 016 هده جطعتخ لوسسس طة. اح ةعاسع 1'ع12062 56-
 طقرمعو كتمت طع مسقطو. 3 طقف لعد 6 داس ةسسعات 195501333 4

 016 ركدسزر و ملط ”اطعزتت عدد 00: ةتتعط ةطا 1241. 1آظل1عو 0 علتعاطك

 771101 21 اعط تافيحتتلا ىلع انط772166115نه]1ع2“ ععمعوططعأا: 5. 081-

 نط ءرع 661 © علتعطغ ل]بآ. - زرع مودم ةطعتن متاعطق 1055 ]ط01ءطغعتت, 5هد-

 عرج ةتتعاب ءزط 637216 الكبت عععانر هع اطقم[ ع 1 11 1216, ©1-

 طتعاذ جطع» هتعاطغ عد ضمة اذعب طمطعب ءاعاوعنع ةاعاط 031:06 1
 811 هز[وستت عل 120 طعاعقست 0625ءع15ءذ قع 4٠

 2 0: سيال 06

 ]رد1عو 8ظنعءاطقأ 1 عاع 155 ؟ه> ”فةستن طعاح 272301 ج11 طعص نط 3113

 طعص ”ةعلسس 622056103, هج 8اةدطتطع 112لطتع, ع لعد رام
 (لاكتمسز عز قطا ةوتتتن طقاأعب 7219551. ]ل1 533: 7 ؟هاغه1 16ه 12

 طع طفقتم نصل ةءلصف ةءطخوقأعم 8 ةتطقمم وتم نع 81ه 065 260-

 ع1 طع ءعيعرسست ول: هل“ 1؟31* 3161 متعطا 215 1١1055

 الاء عرت> 3204, ة5هم0عتتج 561555 ءتلح ة261:[عودتت7ت7 16: 1621.

 قمع دءزنلعدط عدلت ه١ ه15 ويح عرنورن اكد: ةعورص هت 120 ةسكتال1 عل 56121
 ماوس عع20و5ءان, هاتفا 215 ظعضوخغامت» 0ءن5ةءاطعد 1161. ظلدع ععاطقا



 ترا ا

 قهر طوةرتتطساأودذود ظعتفعرن» 0ع ؟هدمعزك. طنط طقأ ءاط طمطعو كلخغعتت
 هرمسوزعاأب هان 5011 106 ه06عمن عودت 110 ل ةطتنتع هلك 56101062 5612. 8
 سهم [1عطءمءاطنصع ةءزصب ]ع0عصكدلا5 ةطقتع ون هم هن طفاتقعطغا1 طع
 لوزن ور طعتس مسطاتنعاأ 065 151332 ععاعمرستمع2. الاخ 731166 5
 جاتص 9. 00ه 10. لولطتتع هد 813228, ءاطع هال 0قهات انط6126136. 4
 جارورع ]لءمطتت6و هد ما 0عدح ج]لغع ]تطوع جمتتاتعإع 120 255 دقعأل
 هزصتعو لولو 5ءط1055 هدم ةزعط 60غ 0ع معاتعم 61311 ءدق1 ءطغاتط ع
 دن 20 همقطتنم ؟ه>غةرج طقات عود ةمكطعت] هن فتدتق ط1 ءاكاتتع 061561 ءد
 رس ةودتعس تمل اا150. طه كسعرم 0165ه: طلكقسمأع 19020 ءات صعد
 "100, 5ه1 65 661 080عوزقر, 70 ءان 76502066 50106 1120 ؟61ةءطقضقعاتح

 عهزوؤ, 561 هو ط6هز كهطقحكعص20. مثلك لولطتخ 0ع5وءلطعط 1:04 21 0. 8.

 (ح 649 م. 0طتخ) ةصعيعععطود», هطعاعتعط ةزعط ةدتعط 016 ظاوعطتتعاطك
 ةم0عأ, هان 5ع ععععب صلف 0ع ظفعتعدتتسع *02231:5 00مم: تن ,ق7+ق_لق6

 06م 8من ةءطقأل 0 م325 عع5ام1:طءاتب 2150 ءاكو 2 لوطت”تع 508661

 مل

 لكن16 ظعجاطتسأ 065 ؟ءم1وقدءه25 016565 ]ااعامعم 21
 ريل ؟ءوعطت ءلعد 32عوعيءطع2. مءزص ظكاونمع 151 مكسور, ةعنص 8ءأ-
 12و12 جطعاخ, ان2[ع1 0عدح © 1955 جالعتت طعاععططأ, 15 1 118

 1س ععتتس هم, 2115 لعدم ةغوسسم شلك. يءزس ؟ةغعتن طعاقوأ 12 عال

 طفص لموت طوووتسفتتهاب دع لفص طلاسم 24إه]ئز])56 (000. ؟ةصلم.)
 11ه]روتتت# طعص 538534, ذص 000. 201. 31هطقمتغ طعط ةنسقمص طعص

 201611: 123 5 نانا 903 8131 طع هال: 12 كلا كسلا

 (000 عرمرسعسع.) 1 133 ظاطقتتُع طعص (صماطتتع 006) رسما 82114 طعط
 (ة:1نطوص اتص0 505 ةتنعاب صح ة1كددستا 065 اسم طوتت»20: ذم 11ه عدت

 1ةددتصقا121 (,,ه0عتن ةدتعط“ 8[هطقتت31): طعز 1طط نمأؤئطقنر 1016ط41-
 ]هطوح 1475 دتص40 طه1 1طط طتقذتس 77: :فتصت» اللتتن ةءطعاتسا لعدن
 روس ه0 تعءاطغتع: طك اتم طوص ءاطقتتك طوط مط ق1 6120315. 5
 همزسمعم» ظءوزسفتسعس» طعام, 5011 هن لسعات 8ءاتاقس ععدط155 ءاتسعب طاسععءات
 ءرمامدنعم طقاطعالر 7611 ءا١ 016عووطر انتج 5612 طعطعت ها 16862, 325856-

 ةماطستانأعن طقأشأءع. لا دعاط مس عتنعت, 7916 3115 ائ]صتا112311380 211, 16 عال-

 ةزعاطخات نط, 5011 هدن ةتصفعص 100هممواقصعوتن ععطقهطأ طقطعات. ةسلعاع 66-
 تعطغعس, ءتصع 8ءط]قط عع طقطو دطط د2 ع2 1055 (57055ع 2عطع) 5©-
 ةامواطعت 120 ه١ طقطع 016 وطع ةطععدعءطستاةوس: 0165 ةءطعاتسم ةطلقت
 095 11 ةطعوءطعتسا 1: ءاطوأع. - دع عمطقا[ جان عد 110طغعتت 061 1؟701:-
 جعار 733* 315 ةهاعطعتن 120 315 الاهدسس 1ءهاعطعت» 1 وطتناتت ع 5111: ططخع

 ةناطع1 لد ع 12 511616181162 ةءاتت 65



 تلا ||

 معان.

 1رمرع 11 ءطخغور» 0165م5 0 لتعطأق5 طعاقوأ طتعتن 12 عدن طقس [5ءطتتقا

 1313111 طع طمسوزسس نصل طعتس 101عوصلعص © ةلتعاأ طوط ]ل02 هزل

 131516 حتا ةعرص © هس سوطتع» ًاكاطتس03271. 12 061 11322358 0

 ةؤنطعم 4 ؟؟ قعر موافاطف د ((ءلتعطت 41 006 42 ععطق»ةد ]عقطصكءات:
 زتور» 261556 هد 8115111 طفت طقس ءاطقتس 0327, 65ء250 1١61 1طن 1552

 950 ص0 لوعدتتذ 1 140 نسم ع1 مط 2610 98, طتعان ]علمءأط 2215 عدط
 7هفدات 151طحسملقدت, 25 داموا 156.  ىءهنص ةرعطود 1ةللك ذص لن

 مممزغو 88166 لوم لولطساسس 05 ودع 81هطقستسع0, عدو خنت عاود

 هرع ىماطآ1 دمعات ه>:1ع56 طق. ذع 0عدح 8ءالتعطلأ13ععم 702 كة
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 65 ؛ بيخب لجرلا. 1, بيحت رذنشبا. 21 رمكلا ردتبا. 217.

 © 1ةنووو5: بايينلا موقلا.

 75 4 فيصلا. - 34 ّنيَكلا ملعب. ©.
 ةءا  ةلكتملا دل ناذتم ةماقم رصقي مل.

 85 1, بولئاي. - 0 بيحعتبإ ثبحاب.
 94 ناششغ امجحلا ىلا. آر نايشع. - 2 13 375 د. © راّوزلا يلا بيبح

 © 1195 هلحر نايشغ ناينئغلا يلا.

 105 1 تابغعملا.

 115 3[ ميضْعَب باغ وا ٌراسُيآلا َتديَش اذا. ©.
 112 © 16و26: مييثامح ضعب باغ وا اوديوش تاو.

 115 © آرووو26: موقلا ىقك.

 1922 مت م. 87 بيحتم نم ىله اعد. - م 111 248 م16 ذم ه5 ن4

 5 1493 جتتعط, 36 عءات تعم

 183 2 197 8370. م 171 247 ًكَريوَح توصلا.

 145 315 دصل © ُبوُنَط ءالعلا باوُيآل كيجتت. 2 197 ةهطوطقم, ةطونن ببحتم

 (1 ببجت). 1 ١

 152 25 قوي مل.

 158 ةارغلا. 2[ ماركلا موقلا.

 165 6 رسيمل ام اركان انيف. ا.

 165 © ثه اذا.

 172 25 هيكابل ىَناَو.



 كك

 175 26 َنيلئاقلا ٌصْعَبو. 2 17. ©.

 18* ؛ اتصير. 4 ادنلا رمي 1, ادنلل اثري 2[ ّىحرا ىتف.
 31 ىدتلل ريو. 219 يدنلل

 185 21 تصف © نينترغشلا ىضام زهها.

 19: 0 ىنامترمخو.

 195 1, هبضه. © ةضور.

 2025 6 ءامو.  دمحام ريغ.

 912,0. 2 17 نيب ىفلي ال سباسب ابيب نكي مل ام يملا توب ناك
 بيرع. © 616250, 2661 بجرغ نلوب.

 210 1, بيرغ.

 992 25 ناع َككُبيل ©,

 285 ]1 0 اتسم

 239 1, ارد لكب. © بيرج دارتسملاو.

 1"ءطاوص06 ؟ةوو ةزض0 :

01 

 ه بيجيف يدنلا هوعديو اعيرس هُبيحيف ٍيَدَّنلا وعدي ىدنلا فيلح
 ّ (ةاعطق ههعط 11, 1.)

01 

 0 526 نبح رهدلا بيرل اقورع ادد ةكنجلا م تت دغل

 «٠ بوهو نيدملا لاضفم ملسلا ىفو ابيّمامس ناك ٌتبراح نا برحلا ىتف
 (ههعط 19, 5.

11795018 6 

 1 32 ىشعلا نايسمو امش: ١ هقفيت لارق.اال قبقل نم.الا

 ه بوطخ نايكثانلل تقرط اذا انل نم ىسفن حيو اي مره هب
(.1 ,12 01 

 1 0. 06 "هو 11 5 همهعط 12, 5. (صتغ هم ؟ةمتقدأو ادحام ٌثردا وحلا ىنم)

 ع 1120 06 !7ءدنو 016 موعط 11, 3.

0 

 5 بيصنو ةمعط الا ظحلا امو هئابن لاجرلا ناك ام ريخ ىلع



 ممتق لمص ]653[ عد

 (بيصنو ةمسق الا ريخلا امو هلالخ .... ريخن: ىلع)

 1 نض20 11 * ددتأ كعت

 ةوعدبو ابيرق .... ىذلا فيلح.
 2 17 4. ١

 1 حلا ناك ام رهخ ىلع

 ىلع 6طه1 © ط (ةطعتن طمتأ 0عووو2» طعووغعد)

 ]1 1و 062 76258 ©

 23 ال لآل 0

 بيعت نيح نزلا ىلا ىواجو صضالاب تلدع سمشلا نرق رد اذا

 (صهعاط 11,17.)

 زو عوصقو ان طوجوءطتختكا 1:

 نع نسم دححن لها نم لجر بذوش نب بيبح نع ديعس وبا لاق
 (2 ناذارب ىلا اقفاوم ىوفغلا دعس نب بعك ابييندشتنا لاق ؛هيبا

 يك

 1 طويسوءطستلا ص 1:

 كاحا كَ ىودنغعلا دعس ني بعك لاقو

 1 خلا َةَقّيَرَع لاك
 15 1: ابحاس 21. 8 1495 ايحاش.

 15 11 ماعطلا كبمحي. م 111 248. ©

 92 31 حل ملو. - م 111 اهيلوقل باوجلا عآ ملو. - 2 17 874. ©. ملو
 اهيلوقل باوجلا يع. 8

 832 6 نمرحتت 8. 1.. - 2 197 ناك دقو.

 50 11 ةّحنم تثباصا. ©.

6 611 
 رد ظ 11 ثتعست ند

 85 11 لالخ غومج-.



 هك 551 ع

 ع + ءامح ل.
 و2 + تادكاقلا. ة.. 1. دوعم, - © دوعم نادتاعلا ثميغم ا

 م 19 دّوعم نادكافلا ديفم ثيغم.

 98 © بوسك نامركملاو. 2
 102 © 1رووو26 ةهبيجود نوكب.

 100 ]ب بوخش.

 112 1, انينع.

 115 © مانالا لك. 2

 195 © دولخلا ىجارلاو.

 135 0 كاذم ىصقا.
 015 0 لح ناك ولو. 2 19. حاطط اتم نا ولو

 145 ه2 بيبط ىلع مكح نم لائقا امي. 11 463 نصا.

 152 © ىمناو ىديب 2
 0000 لا دهاج هادف لدبي. 2 17

 .لحسن  162

 160 د[ بوث
 17 36 ردقلا دامر ٌميظع. 2 197. - © رانلا دامر ميظع. - 1 دكوامق»

 1005 0 ةينكتكات مل. 2

 185 © ناوبيلا نأ

 912 1, اوفطخت لاجرلا ةارق ام اذا.
 915 1[ قطُنُت نلف, 2 19 اوقطني ملف. © ةهوهتا. -

1 

 12 1, ككيإ نمت.

 10 ؛ ٌرامقو 1. 8 118 بيرقل, هدوم ذه 30: يلق حسو بيبرغلا
 22 1 نعرجمذ. 1

 95 + بنويق. - 1, بوه انل.

 33 8 ىتاغلاب نيندي.



 ت0

 8٠ 1. بيخاد. 10 675 الو احاعتن. 2 19 393. 9" 181. م 11 318.

 10 67 بيخاب نييثير نع. 8 بيختاي نلوبير نع م 11 نيوينث نع

 43 1 كريضي آر. - 8 ةريض كّرضي ال.

 45 6 نييداشحم. 2 117 397. 1, نييتاشلعكتم 8. نييثتاسعتم.

 م 11 بيجوو ًامجتم ابينم بلقللو - 1, بيحو.
 5ه 8 الو.

 65 10 ٌرشلا قو. - م 11 مرجلا.

 65 2 179 بيصنو هسدح ى ىنغلا ىطُختدو. 1068. ديو ىطخلا نت

 1, نمددحلا ىف - 8 سرحلا ىف.

 70 1 لعَت آر. م 11. - 8 بيره وهو.
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 1٠ ؛ ةقيغ كيف نم. - 1, فيتكو دعاس.

 900+ كوسحاف .. 00. سدق عارقق. - 1, صدف عارشف.

 8٠ ], باوصو يطخم.

 ق٠ ]1 ببسح نامزلا.

 0 20 .... مادخم. 1, مادحتم,

 8 لخترلا.

 90 جاجسللا - 1, حاعتسلل.

 103 1 ىبكنم عقدي 1.

 112 6 رفض اذا.

 195 +: يرن لكشي. - 1. هدإن لحس دج ال.

 135 6 توفل

 14+15 :كفالخلا قمرا شاور ةدجإو .ةمالقا هذا كفالعل تدر
 150 4 بينت.

 7 ءتو 19 عمطقا»ا طتصخعات 7. 9,



 لا 00 ١

67 
 95 : تّريوجزا.

 5 عرذ»

 52 ]/ ىتناع,

 ه1 للمحلا اذا 1

 65 د

 75 : ثثراه. ]ب تسراه.

 93 1, انفالث 1, نغئاف.

 ا

 93 25. 9274 ثح نينيعلا ىف تاكو. © 292 هطودقم, 20و ٌناكف.

 95 : تلح اف
 85 + اهوا ربا 1 ر اهويمدا ددسي. © اهوثيي اددس.

10 
 8212 ةميشغع ....اذا الخرم 0.

 5٠ 2. ةلضعمل ىَقْكأ, © ةعلضمل ىفكا.

 75 © رودقلا مزه.
 55 11 داععلا قازراب ثَواد ©:

 92 ؛ ثيار دقلو آن.

 95 : اهيبئاح 1.

 108 13: اهيكدفرو. ©,
 10 ١ ىلزا -- 12 بصق ملو: ©

 115 1 مجالا نصل ةروووزنن محالا, - ينربرح. 1

 0م

 الطومووطتقا: ١ ىركبلا حج نب, ا.

 11 درا ١

 92 + ىئتلاسو.

 6-2 0 482 + امك ىذا.



 5٠ 6 محاحح ا.

 741 ةربزعتاب. ل ]ل ةربزجعتد.

27111 

 2 ؛ اهيتاقداو ةارّسلا ٌةَحَدْتُم
 4 ٠ اهيثالادد 1

 6 6 ام ريا

 8 ٠ اهيتافوحام. - 1ب رححت نم.
 0 كتب ل 0

2006 

 ل طودنو ءطستخا ضيرعلا ني. - 1 ةبْعس.

 121 تلد ىتاألا
 5 رع ل تا

 551 سانا

06 

 15 م 17 9 تيرت ايدو حك تكد
 407 تميز.

 55 بسك نم ٍلالحلا زر.
 62 م 19 839 عحتفي ال ةناسالاب .

 0 تيبفكف.

 هطذ تبرقو. - م 17 98 تيعذو ةروشنم اهوبق.

 92 0 1١ 02 روَعلا كل 1.6596 لضفلا.

 90 [ تيفمص .... ىآ

 102 نسل 45 وزد ذص م 15 389 هذ 76

 113 4 ثم اذا 5.

 192 + كرادّت.



 195 + اكادتو. لد اكتو.
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 15 6 دنه ٌنعو ل.

 2٠ 6 دّمعلا ا.

 45 6 ايصلل دبغ لابرسلا ليوط. 1 دمغا لابرسلا دي ليوط
 0 لضمان

 55 6 ثتنحو.

 كلما يقل يف.

 85 + الو ىديح.

 5 ا نك
 112 6 جماط.

 110 4 ىَدُم هبدالع. 1, هنيالع.

 1ص لع [نطورموءطخعتمت ةاوطق دمعات

 عوبرد, يغب نم لجرل رعشلا اذه نا لاغي يعمصالا

1 

 1س همم انطون: مالجلا نب ةحمجا.

 17 ( ا0ةعج, - + اقدغ
 90 + نبع كيع,

 45 ١ ثيدرا.

 ا
 15 8 ترحتس آن.

 15 6 دقعتن.

 934 عع

 9م + نادرك 7-3 ةمجار.



 45 4 ٌفِدْقت - 1, راضحلاب.
 5+ 1 كلود

 5 1, دسحتمللا ىرعلاك.

 65 0 اع .

 75 + ةماقملا آن.

 85 6 هب اقر ا.
: 06 
 8 1 قينسكات ١ ]| نبسكلالا

00 

 1م قو اناطوموءاطعتك همءواط: هللا دبع ةاحا ىنرد.

 18 1, لمخلا. م 11 199 دبعم لآ نم. - 1, دبعم لك نم.

 15 م 11 ةيفاعب.

 95 12 1 559 تنابو. - م 11 اهيلاون كيلا لمحا ملو تدابو.

 95 : حرق مل. 1. م اولا 5ر٠

 .3.١ 8 كدنع بيغلا مّلع ناك ناو يرصقاو كمول دعب البوم لالعا

0 
 ا ا ناعما

 3٠ 1[ ]1 ىئككلها امم.

 42 1 ضراع بححصاو صارتعل. - 8 377 ضراعل تحاصن. 2 17513. 1

 15 ع1 تيشسل ىدلاو

 55 2 378 اونظ مبمل تلفف. 8 5 137. 12 1

 6١ م 11 عدوا الأ حصنلا.

 831 3/8 انالهو 6 2 117: لك1 7 111

 85 + ثدوع.

 وه 4 بكغُتا

 10 لا در.

 112 زا 2/9 ثككت كافإ م 11 لع ]1 لك زخ 1 هداكش ل-57

 كل © 1 ككك امك

 19٠ 6 ةاضعلا. 12 1. 12 1 دضعملا ميشمولاو.



 183 28 765 رازالا ريصق.

 189 1 ءاّرعلا. - 2 1 125 عالط تاءوسلا نم ديعب. 779 218,1. 25 9

 تافآلا نم ديعي.

 155 28: 879 تابيصملل يكشتلا ليبق. 128 41 765. - 12 1 عقو ىلع.

 155 2 879 تاقعأ مويلا. 2 765. 1 1

 172 11 580 ىعنا نسفت بعطو.) 217

 175 + تبذك., + لغتنا ملو.

 1895 : بيبحلا 1,.. - 336. 11 32 دمييثق بيبجلا.

 193 27 879 هشوننت .... هيلا تقحف, 2 11 394. 17 518. - م 11 989

 آ.هوورن هيلا تقحتحف. - 10م طنققمم هشونت حيرلاو هيلا ترظن. م11. 1

 195 6: مبسنلا.

 202 12 117 ترازك تنئكف.

 905 4 بقص. 2 17 ددقم بقس كسم نم عطق ىلا. 121 879 ىلا

 912 2 11 394 ثتعفاردف, - 8 879 ثتسقنت ىئتح. م 11 1299

 915 8 دوسا. 8 ىدوسا م 11 1و5و2. 1ك 1 يذبزم نوألا.

 9928 ىرما كلاش ظ 107 16 1

 995 + ملعاو. 28 ملعيو. م 11 199. 2 17 - 1 1 نا نفياو.

 932 8 92002 يدجو نّوهو.

 235 م 17 موملا ةماه ند0 هاتوا موملا بصاذ.

 ويد : هتْنَق آن.
 952 + خيش آل.

 000 ليبس ادهن

 1053836156 ©6علتعات 12 و2953 380-37, 15 ؟ءموع 12 01ةعوء 10186: 4. 5.

 7. 6. 8. 10. 22-19: 11. 13. 15. مطهتستدقوءن0عنتط طقعاط 7. 11 دمءط 2 ةتتعاط 23. 5

 ممرئاعمدمتتء206 [17ءزتوو, < 8.1995. 2002 قذ 7 ؟عموه 020 ءزسعت هتعاأ دنع '1'ءدعأ

 عمد:اعمدصست ع2062. - 12 م 11 122 201ععب 016 ؟7ةنو6 80: 1. 92. 52.6-8. 19.

 99, 10. 11: د0"9586عدح طمعا طقعط 7. 9. 52. 8 هممءوط ]6 1 ؟لةنو. - 2 17 8

 طقأ 036 ؟ءهدموو (ةوو5 516 آد 8): 4. 5. 7. 6. 8. 10. 19-292. 17. 23, 21158610622 1



 دعو 10

 هو مقعا 7, 8, - 129435 ةاقعذمت (0006ع 8مدنعم ععات) 1 5595 82 طقأ 36 ؟هدنف-

 101عع: 1. 9, 8-3. 19-10. 21. 19. 99. 15 320 358ع0عدح 20ءاط 28عآل 7. 2.8. 9

 ع 1 ؟ءتو. 1؟ءتكويتطتس اعمدصصصسعت» 005 12 عدد ةم11غع1 20هعءال 016 6256 6-58.

 15. 1. 3 ممر. - 9و5 عوصتع 6 وةلتعطغ د13 380 ؟ةتوود ةؤوطغق ةح همدان. 1215 ده

 016ةووهز١ 18ه186ه: 1. 9, 8-4. 29-19. 19-10. 96. 13. 15. 24. 25. 18, 17. مةلتتقة61-

 لعرح هممعءعط دقهعات 7.2. 5. 8 )ع 9 ؟ةدنوع 120 هوعاط 7. 15. 25. 18 ]6 1 12 5 2

 '1ععغ متعاتت ؟هداعمدسستت ع0 1؟ءتق. 12 عج ععلضعاعأو 1كهعا لعق ةص مرانه 5

 هدفط ق1 ةءدعس ؟؟مداععو, مقسلتءا» برعلا راعشا ربومج نراثك 83130 1308 نه

 قرا لمت هطصو لوطتموطل, 285 085 6 601ءاطغ 0163ه1ط6 يوطل ن0 10186 0ع

 1 رقع يرتفع 12 لعدعت» 882052 ططا1أ»

0 

 9٠ 1, رسيبما.

 8: ٠ هييرفت. 1, عداصلاب.

 35 : دهاشلا 0

 43 + َمِمِلََس

 4١ 1, رغلا ثختد.

 55 4 لحسم

 66 يكتم غرغتسم. 1, هشعبم.

 73 1 يدنلا 0

 825 6 5 هيلع, لعد اءاعتدع طاتعاكع.

 عز 6 دفيخ. 1, ةغيخ نم هيلع.

252271 

 1١ : رشخ.  ؛ دروتا ام آب ريخلا رقنب ىب انا.

 9232  رهغب. - 196. 17 83 هليفل اهل.

 95 5 ثكرو نيرا. 1.. - 4 دضعتم.

 5 1 اراه

 55 لوع. 111 870 ملو بارض.



 كح 10 ل 3

 632 6 سودرغم.
 0 . كلا.

 6 6 كارمس.  ؛غ اودوات. - لوع. 111 اودبات امل.

 9م 1 اتعب دس لددكافت - 1 تدحيب امد.

 105 + وو

 110 1, ممقراش.

 121 4 د1
 م مدبر و
 135 1 تزد 1,.. - 6 دقوت.

 152 6 مهييتباط مهييلع. 1, مهيساط.

 162 1ب رورجلا.

 11+ ةئابس يعار.. - 1: ىبعارت

 192 ؛ اهيثابط

 902 لوم. 1 554. 1597 443 اولظ موي.

 كا 0 1 نسيم د لن لسا بشخح

 9001 مكلف طيس لوم. 1 8:19 هنبع قمت
 فان 11 يتمم

 2832 لوع. 1 انكاغل لق دعب ميونم حبصاو.

 235 لوم. 1 دبطُم لق
 955 + ةسرحلا ضيق. آن.

 26© اهيثاول نارفوحلا نبال. - 1: اهيتناول.
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 8١ + ناعبص آن.

5571 

 الطوروءطبتلا: هكح فصي ٌىدينيم نيا ىندشنا ديعس وبا لاقو.

 1 0 بوطحلاو.

 33 5 قنيرعب - : تفدخ

 35 1, حطلق.



 55 1, ماقرلل (036- حاقولل).

 5ط [ عمك كك ل1 صبا

 دكا

 1ص 06م او وءادت1: امس رف فصي اضدا لافو.

 52[ اننست

 833 1, ميلطلا.

 را ارارع.

 43 + عاغر.

 25 ا 0

 65 1, هترغفن.

 نط 1: اراذأ طبخت

 03 4 لولهلا راوسك ان

 0 م

 9١ 1, روغلا نم.

 102[ و د 21

 10 + ارابخلا ا.

 13 4 الكف

 142 4 اًداعو.
 152 6 َرانو. م 111 44.

 155 نقول - 10 34 قف 57 163, 0 0 2 117 191 قرخكت راثو.

00006 

 ل طونوءاطتخل يدياعلا ضافقم. - 1, ىدتداعلا سافم.

 طوقو]طو4 ممءات: ةرواغم بلكو نابيش نمب عقو ناكو.

 ك4 معلا ىرفاك 1

 93 + ثخححن دق, - 2101, ؟1م000. 2 1102 دق ىككت نافز هطودقم 250,

 8وربو1, - 1نعووتنا 12 1101, 8ونو1. تبقوا دق ثنك ناف.

 90 3508 7 َرهَدلا اهدعي نم ٌنَيِتاَت الفا
 2105, 8 ّرهدلا اهدعب ىنَمِتَأَت الف.



 255 101 72 نوفلكك.

 5٠ 6 ةهقلحا ىَرك.

 65 ٠ ارخاوت 1 د. 2105, 37 دن. 8. - ارخاوب 1وووجا ذص 2101.

 0 نوخرت آن.

 رو 1ةءطعات 7. 6 1. 7 ةاعطخ 1ص 1101. 1 31. 82 ممعاط 0ع 17 لق:

 ارعاس ةذاذتلا اذ يشني اًحوبص مكوحتتم مه لع ىنب كاو
 10ة55ءاطو ©6ءلتعاطا 5طلعأ ةزعط آد لعط 18م 0101 000. 1؟712062 1.

.5 .1 .8601 .11 

0-0 

 12 77 78,6 ككلام ةنبا اب.
 15 97 كلذ كي دس

 92 2 نمبر. + ناشسح رم, © ىماسح وأ.

 7 ٍ 7١ ( كلشا آلا لبق. ,# ىرتشا,رمالا كلما مل نإ لبق. امك.
 ود كك ( تشداحلا

 11 1[ ركنمو هنآرب
 5* 6 فوط.

 ااا كيرف وا يللا: 1 كينعا وان+ ©. 11 رضخم ءومم:
 65 2( ن. © كتاذ نع. 1

 0 5 ديو و
 85 ٠ لُجِرِب اًروُمْص. 1, لجرب اروبص. © رشنمبو - اًوَمَض.

 م 5 -

 لحرب. 1 رشنمبو. - 8 54,8 رَسْمَمِنَو 2
 95 : كلام ىف ِ د ل يسمو

 و راما ىلع آ.. - © مرص ماتقا ىلعا نة ركذم.

 102 83 نيبحلاصلا ٍلهال عوكتف. - + ذلانعا 1 ةلدع

 105 + كمصي نا . . . وختام.
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 3٠ آب رباح.

 ا

 1ص 06م [طونوءطعتمت ةؤءاطك, ةتققع» لعتص 1016ط عقم عال: تافغصْنمْلا عمق.

 15 لوع. 11 7185 اهينم ند - م 111 518 الآ رغقاو 12 11

 اسباح ليللا يلا اموي, هي تغقو.
 دي ئيحف. ك 6 لئام ربع اراثالا

 4 طلق ذص لن.

 5 00 آن

 625 1 11 كاثا له ...اذ عدف.

 6١ ؛ اسناوكلا آر. - لاغثلا ىحرت. 12 11 يجرن.

 78 1, بيلك راحضص ندا.
 85 6 اهينولتي صلف ىلع.

 عم ١ دك لاكخ

 8 عطلغ ةص لل

 95 12 11 اعست مهول.

 و 1 11 اهنحيوزت .:يزلبخافب

 105 4 تامكرلا ىلع. - + نوررحتي. 4 اسف ايالا ا.

 112 + اًضشثصم.



 تكل لو

 0000 00 ا ار است َدلِمَح اَنلَمَح اماذا 1 18 انل اوضن
 139 6 حامرلا ىكاذملا.

 145 ٠ اهّركت عيوض آن.

 152 1 اك ءاسكل نعاطنب

 182 '1 17 156 امهالك ناعزاج. - 1. ميرض امبا.

 18٠ 17 ةالول ةزرعو. - ؛ اسراهّدلا.

 195 + دصقا مث ا.

 203 2 1 575. 518. - 6 مديعمجتب ةرمو.

 209 + ازرش. آب اررش.

 9215 1. 11 اسباوع.

 2987+ رك الق

 955 + حلبالا ن.

 962 + انَمُعَظ آن
 272 زج 11 اكنونم.

 975 12. 11 اسكارو اًميمك.

 لص لك. 11 2132 مهعاط 7. 13 20ءط 061 68 :

 اسباحم لا نوسبحبي انم سراوذ اننوغلبي امف ميينه اننيصحاو

26 

 9٠ ؛ شياق ىذ. 1, سشباقيذ.
 85 1 ابيدرب. 1

 11 بحت

 49 + ٌقوُرَع آل

 52 6 درحأو.

 55 6 عير. 1 عدر.

 69 4 رعو. ب رعو

200 

 آه 36» انطومووطعتكا ذص ؟ ةذوطغ همواط 06 2:

 .رازن نب رضم. نب ناليع نب سيق نب ورمع نب ناودعو



 13 + رِيدَع ان

 15 + هّتخا

 955 10 ميهيضعب الع.

 42 5 مكي ملوذمو.

 45 الو 10 012 ضصقني الف

 ماونأ 7. 5 لع الءتق طه1 10 :

 ٍضححملا بسملا رسب اوبّش اوّدِلُو اماذا

51 

 1ص قمم نطور ءطستكا ينادندولا 0 06

 10 2 وا
 1011 قعر
 9 1ءطلغ ذص آل.

 65 + ىَمْيَب انجل.

 65 + دافرلا

 121 ةيقتم ]ع ةكرت شميمعلا ىفإ - 1. ةحرث.

 70 ؛ اهكدضَتف

 82 ٍصقأ مل ا.

 95 ]ب اعرتملا.
1 2 + 122 

 12٠ ؛ ابيض آن

 182 + ٌدحأو

 159 6 ماوس. اعوَصَت آب ه0 006: اعوضت.

 169 + اعّدوُمل

 1 عرفت.
2-7 

 18: : لضحا ا.

 َْتص

 195 : ديرحلا ىلوطا ان.



 ا.

 آس 06م طوموءطسقت ىتادنبولا ميرح نب ككلام.

 1* 6 ليو. - ؛ لاعب نم.
 00 ايلا دخل كا

 هل 6 اعطقم ةوطخلا. - ]ب اعطقم ةوطحلا ىقدا وه.

 امتار. ٠ 425

 30 1 اكت]و الالك, 3: اعالقملا.
 635 1, علخ بو. 42 96. علختو.

 5 47 ابيمار امف.

 102 ؛ ةَكيْمَت آن.

 195 4 اعّلط آن.
 15 1 يم - 1. اههيتيندا.

 زد 2 ادهستلا
 142 زمح» فمسققصع ةعاطلق هنص آله ؟هد 4 8116ءدر ةءط ةهنعقمتع كلا

 1 لوقت
 145  رساوّدلا. آب رياودلا 006م رياودلا.

 182 + اع كي.

 195 1[, هّكنتلا دنع

 اودع 7. 19 ةؤوطق 12 ل دمءعط 016 9 6:

 اعمجا معثح ضرا انثطو نا ىلا ريمح ورس نم ليخلا انبلج نحنو
 اعضوم الجتسو اسغد ارثا دجي انليبسب ضرتعي وا انثاي نمف
 الدوم 036 4 ؟ةهدو6 ذط 3 590, معءاعاطع 12 660. 41 1. 42 متعطق 7017:-

 اعمرصسس عت, 8. ه1 660. 41 (ط1:5وعدهمطتقءطع مسعدطو ا1طءن 016 1816ط167).

 للا

 151 ندرمثب . - ]آد نيرمثب مثنعل.

 925 ]ب بونت.



 حك 258 لراخ

 ملو ؟هعاطودت عناطتت ع ةذوطغ 1س 0م طقس0لمءطقتكا :

 قعملا نب ديري باس لوقي العلا نب ورمع ابا تعمس ىعممالا لاق

 ىلا 7.

 13 5 نرمت تأ.

 22 ( نعمك

 تا عافت, ]ر عنفلا

 مل

 1س 30م انطووهطعتقا ممءط 06م 2دفدتت: عدجال نب قورسم ُدلاو.

 15 © 7* يبتاكرب ينلاسو.

 101 تيسفو.
 05-5 تراكلو
 95 + هلدامَس 0

 دسم ل ولك

 50 ؛ ةنجأو 1
 25 ةدو دهم

 عاد ٠ 85

 102 ٍلمَصلاو

 ااوعط 7. 10 ةؤواطغ ةص طب ممعط 062 م:

 ةارول اددعا نرش روع دعرش ١» راما باع اها كاع
 لص 1طن طتقوس 524 10 1 000 كنان 510 6 ءلتعطق كأم:

 ءاضيبالاو يشلا نينا جيرشت ١١ ةواشت (لدملا نكملا ١ تذاطصي

 ا

 لص 06 طعيمة ءطستكا ةؤوطغ طمعات : روصنم نب ميلس نب مدوب هلذق ةاحا 2 رك

 954 هك

 92 + قاصرلاب آلْدك

 95 5 ءاحرلا 1



 كد 59

 102 6 مثايلم.

 112 + ةذيفق دعسا آن.

 117 1ز ورقا. ح 1 عرمتبب

 115 1 قيل
 145 1. لامشأ.

 165 1. عرعرلا.

 172 6 ايس. - 1 هبرش:

 145 6 عاذو لفك

 182 4 0 ت1 اا

 199 ]ب عقرت
 915 ]آر رسح.

 2 يواد 2 1: عيسم

 985 1 ايانملا ّيهو.
 953 + هئاد نا. 1, هبان نا.

 950 1 ككبجتُت.

 9265 1: ثيما.

 701 لاوط فيا تب فنآ
 980 : عجتُفتو ىيرت

 802 ؛ هترداع.

 دك

 ع.

 8“ ٠ نيقياملا.
 46 لب الطف.

 45 6 عامسلاو لرمع. - 1, عابسلاو.

00 

 22 1رهوور6 06و 81هوص85 نم اناعا.

 25 لوم, 1 585. 19, 581 بالتاق ٌعمساف. - 1 عينم انب نالتاو.
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 355 موج ؟هدتو ةءطلغ نص 2 111[ 4

 45 1 1رووودنأ صركم لكو.

 45 [ اهبيعت لعب ان
 1 ةإ 2 1 اهم يراحلا.

 هي د ك0 111 ردت
 كاك 2111 د0 اك

 102 ةهدلا

 100 2 111 حدقمو.

 ه1 1 انك نكي كك [ اقف دكان

 130 + عيرس عَن. كا مع

 145 ], عوضي ام.

 162 1, اهراقو.

 6 1 عومز ةثلاثو.

 13 ىداَمت وأ آن.

 1 ةَيلاَح سم.

 182 + هع 1

 185 4 ُفَيَر

 515 6 ةعلجت. 2 10 2

 995 1 ةبيثك. - ]ب قرسو. - 2 111 يرخا ءافلل ةبينك فخزو.

 295 + اهاهز آن.

 2 ّىلخو آر. ؛ عيدرلا.

 945 1, مييبراش خرشو. - 12 11 263“ اوعيطب مل.

 00 د در 1 0 ملك 2 ل 1 يئامكح دكت
 9273 10 74 ارم 1و1 اعيش 3

 55 زن 111 ءىض لكف.

 هوط 1 توم ءا
 هود [ طقاع نم مكن. - 1, طياغك1 20111 نم مكو.

 2 ل

 302 : اًسرتفم ال.



 815 6 نانجلا نم.  ؛ ابيخدرس. 1, هنّشلا

 825 1, محرلا.

 0000 كلا 1-0 لاكتم

 815 + ىرتومب.

 و ريغ
 375 + ىربّئَمف ا.

 1م 12 11 9635 ن. 2 111 463 7و 7. 97 ممءعطن

 ا قيل اجسلا ١ اهالفت

 ياسا ياس ل اللا

 عيطتتسا ال نم ثٌثحا افيكو

 يوحتن ءاضغبلا رييظا ول نمو
5 

 م 2

 عيرص اهيتالغ ضايب ناك
 عوردلا اهدعاورس نع فشكت

 120 دموعط 7. 97 :

 عوقم يىوها يىذلل وه نمو
 جييلطلا ال الك مث ىلفغاو

.4 .7 322 

 ]ص 2 117 56 ممعاط 0ع عالق:

 عبجو برض مهينيب ريحت

 ل11.

 1م 06ه انطوموءطعصتكا طعأ آم ميطخكتلا

 15 4 لامحلا طيلعتلا آن.

 95 + ةلامح.

 و20 ءاشعلا. اح 1: بوغلا
 01 | افلحلا _ 1ع 11985 فلا اهءوسي.

 42 1, ايمتفلحا

 45 1, ىنذق الو هلبج. - 12 1 1902 د20 19235 فصق الو ةلبع الف اوذح
٠. 

 د20 ةن» كلبع ورد 82301 ةلثح.

 52 + قرثعن.
 و :
 500 فوق فزن.



 65 ٠ اهيل يضف.

 70 1 ىرعنتا,. 12 1 19230. 12 1 1225 فصغنت.

 ه2 هير ةلضف تشم اذا انيونولا ئىشمد. 1 1 290 ةرؤكيم ءاروح

 ةمّكلم. 12 1 19835 متو زد 4

 عا 77 ذو اييناك. - 1ع 1 1987 فضق. اها زع 1 1255 5 1 5
 وط ]1 فرحتلا.

 105 12 1 1295 تعد دوخلا

 105 12 1 ةئذدلل ابيبغقي.

 0 هنزحت. كك هنزعتف.

 195 6 الوه 1ر. فل.

 135 + نع ولحتم ا.

 15 5110 1418 لكو !ءارشلا

 151 ل تمحي اك نوم. 1! ةنيع نع هللا

 162 ل90. 1 برذك ىذ ريغ.

 1,5 1, لها تثَحَل اذ.

 170 : فلذحعتي. - لوو. 1 ثبيعاب ببرق.

 195 12 1 193 مهينوحاو.

 195 زع 1 ذاب اديز.

 505 47 نود ااناو. 2 4 مينومس ام - 1 تمرس اك 0 755207

 915 12 1 198 مديل انرضن لق ناو انا.
 29 + انبلقو ا.

 935 12 1 193 مييهابج انوحن.

 942 + انماجل عم انل

 دوم ( اهاردا كك 1 كتلذ

 955 ( ماس آن.

 926٠ قيد.

 975 1 1 193 مهراثآ.

 دل ل نكس ل - رع 1 دوو كسر داو هفورك



 كرا م5
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 000 0006 1 ةنقنو ل ةكوؤ 252005 ُةَنشَو 2

 39 11 تبدع.
 85 م 197 590 دجاو ىلا. 3105. 8وم. - 10 دحام ىلا.

 00020007 7 اوتو اوك قب ع 10م1 مع ئاارتزوا اخ

 8ك ماعلا - م 17 ابيجورف نيب.

 ق٠ + ققكت. 21015.
 60 : حيصت, - 1, حضن. - 1, اهداح لبق.

 65 بالم 5.

 000 ]21 0 ثالثا ب كيال

 ةةددح
 92 1, تحينا.

 نرد تيتشلا 2ك

 "001 مام
 11“ 6 نيباو ِنِب ءام نبا كلا. 1, قرم نباو.

 190 4 رعلا ةورع. - 1 يدن برعو.

 11١ لقف امهيم, - 34 799 ىماثلا_ديمعت

 180 10 7195 ققحي .... نم نكي.

 142 : اوممحد ناو. + دحت اولخبد ناو.

 159 آب مارحا. - 10 7 26 ّيفبرج.

 165 م 17 590 يلكأآ تنا 1

 1735 10 79“ مهيننكرت.

 170 الاف.

 182 + افالخ نجت 2 ا يما يا نول ءاضأ اونوعم افا
2 



 كلا 1م

 2رتقءطعس ؟. 11 تم 15 ةذءطغ آس 10 795 ممعاط 061 17 اتق:

 0 9م 16 ف ِ 0
 ىفلمت هيدل وكري الو ردغب <هضّرع سندي ال نم ىنغلبت

 ادا

 15 12 11 440 0 قالا

 10 انا ناو 1
 95 + كلي.

 85 لوم. 11 100 ناذلكي باب ل ىداسو. 1, قلعم.

 05 0 ةنفن مدظلا. قربا لوم 11 125 اهني كطلا تن اللا

 4 + هو 2 قدوم ةنمشللاد

 55 6 قوشملاب.

 5 رك

 01 اييكابر. - آب حو.

 93 + يقيرت اًصاذ.

 100 الا
 10غ :رحأ قحاس.

 112 6 ةرساو.

 111 اه 1 كك ا
122 1 5 

 19٠ 6 رخأ ليل.

 105 اشاشع. اذ
9 

 145 ؛ قصملا ىِقَكَت ا َّك
 155 1 قلت مل.

 172 1 يناخ ريغ. 1 هب اذا نفاخ

 195 م 111 191 قدصم عداوو.

 لب طقأ موعاط 7. 20 دمعاط 016 2561 7256:

 قّدسم ريغ نتاياغلا يلا اقوبس امدقم عزمت ربدلا تامئاكلا نم

 قّمحم ريغ هقارعا ةيوسنمل اهيهبينح عابي ال داوج هنعو



 ها 6

 120 طء1 لوع. 11 135 (,0* 7. 4:

 ٍقّرَْشَِي بيطلا هب للحي ىتم ارحنو امصاعم ابينم جحلا رشبب ىدباف

 آنآ
 د ع ا هب م

 45 6 ةدبيع ل دع ىلا.

 45 ؛ رح اقت رحب. ( 1, اقترحلا

 52 4 عءارالا بنج آن.

 62 1 قرص.

 120 : قفضم.

 183 + ا

 156 + داعب.

 145 + لاحر. - + فيضئسم. - 1, قسوملا فيضتسم.

 11 قلطم راغ بح ءاشغ ع آب ةهطودقور هو تحن.
_- 
 16 ؛ ءاقكاب باقعلا حارق .2

 آنآ(

 15 8 589 كدبيع اقع.

 95 + ةدج ىف

 35 + ىوببت ذا 1

 ه1 ةحاضإ

 55 ], كقفن لهو.

 75 + قفصن.



 105 + نرد

 110 4 قرعَمو. - 1, قرعيو ماد.
 1921 هيأت

 152  يادقلا ىليتدا - د قركم ند 5

 175 1, نويف نم.

 ا 1 لل ل 21 ندم

 199 ١ قّركام سميب ىف - 1, قرخخام سيبد.
 915 6 لازنغلا رد. - ب لازغلا مكنانعا

 292 + ةكحتن.

 992٠ 6 ةعباسو آن

 985 5 تحك

 2و0 ٍقَسْيَم لداود. 1 قبسف لماود.

 952 + َهَسِمِب حلاعي. - 1, ةسيبب.

 25 ا

 هال 0 ماو: - 1: ضراعت ق.

 90: + نكلتو ىلا - آد نشنمكد.

 اريحتب ٠ 2713

 282 : ليللا ٌنابج ةر. - م 111 910 ةفعج لأ ام.

 5000 00 كلاب كا قرح ا

 9984 لطف زب لطب

 995 ب ةاوقاك.

 303 + ةركتج.

 812 1: صفت.

 315 6 ٌقُرَعِي

 22 0 - 1, ىقتربو.

 8835 + 1 د 1 انابح انف.

 342 + ا

 845 ]1 ترفشعا.

 821 لحتملا - ؛ فاكس انير. - 1 هئانش ان



 كلل 6 يح

 885 : لونفلا ٌرودص. 21, لوبقلا رودص.

 895 6 نرملا. 1, هسوسس.

 395 1, قرخم.

 405 6 ءارفد همخف. - 1 ءارفد.

 405 6 ةمامع نم. 1. ةيامع.

11 

 0 0 ا ركل اد 2ع روينوم اهتلويخت ماحب
 17 2 1 افاجع ىثرغ. - 7 71 329. 2 1 قّرلاو شيرلا.

 28 1 فذلك امع 2 قلع - 1 71 قئنرلا.

 د18 يدابخ ب ىأيف. 183 يع

 30 ؛ انيق ةفاجالا - 4 قرت الو ل. - 1 ةقحالا _ 21 قَلَص الو. 1 971.

 42 6 تتح ةمطخ. 01

 45  نمرامث. + ثني. 1, دوعلا سرامد. 1 71 شيعلا سرامن.

 كان لعدم ل ؟ه 7. 1, عمطق77ءةد 016 2 ةص أل' 1 399 نصل 2 1 20 عد

 ععااتط اعط 76

 قفتننف ىرْثث دقو انقرتفا امل انُمّثكَت ال ىضيبح ما لاب ام

 قنحلا ٌرئاثلا كيف سواشت امك ةسباع ىهو ينود قرطلا عؤقن
 طذع [نطورموءطصقا 156: قرخحلا اذ يمس انا يودومطلا قّرجلا وذ لاقو

 رمعبلا نا كلذو اضيا قرولاو ؛قّوخلاو سشيرلا اهيبلع افاجتع «تيبلا اذبدب
 ؛نابدرغلاو ريطلا هيرقي الخل قرولاو سيرلا ةربد ىلع اوعضو ربذا اذا

537 

 طذو ه]1هةسقنوو ان طومههطعاكم ذه: دبع نم [1. ىركنلا] يركبلا لضفملا لاق

 دوس نب نابيش نب يدع نب معاسا نب رماعل ىعمصالا ريغ لاقو ٌىسيقلا

 0 ااا دنا ني ريكل نب [1 ةركن] ةركب_ نبا جنم .ىبا فرع: نبا
 ؛هغصنملا ىّقستوا

 1 انكر 0 م 11 285 انناريج ّنا احا مسه ةدنمط نم ع 164.

 رع آم - م 11 ءارع 1 943 يراك د 11:عا



 را ل

 95 رحت. - ةررحاد. سام 11 راب.

 وذا تدع + ثتد ام. ب ثتحطش ضال 27
 52 ناتسسلب

 6١ ؛ ةيحاص كانا. آر قوست هيحاص كادا نطبب.
 7* + ىنتالاح. - 1 ْىَمْح ىنبل.

 102 4 ةبيغب. ل م 11 يذ بسيبسب.

 118 5. صرعلا اوءاجتف.

 11 4 صرعلا. - م 11 هب نا ليسلا لثمك
 185 1, ضع.

 145 + .هيفكت 1. لل: قيزحلا ور: لاق هقفطت»

 165 + نوف.

 16*17 اًياوكي ,ةشللا. ل ااراؤوخب رددلملا)
 175 : هلسم عبغلا آن.

 18 ءااريش نير 2 1 ميحلا]

 902 نع طوختقا دك 1 طوكتتت

 2095 1 ىديعمم اكذ ان

 913 2. 5 ةءطلغ ةط آن.

 91 6 ٌناكو جامرلا.

 9215 6 ام 0

 29* آب انزواجو.
 220 ٠ يطاخو 1. - + ةبلعت. - ب رلحلا.

 235 6 انريره. - م 11 انيغتلا امل.

 235 ٠ اهيميف ةءاسا 1. - : قيرخ ة.. م

 9421, عبر. .- م 11 مهينمو انم ةرارق.

 253 م 11 ميييفو انيف ديس نم ملف.
 960 + اًقوخ.

 97+  ٌعابشلا.:- م 11 انوعبشاو.
 هرطرا قيقا. ككاو اة: قوكما قت

 9292 م 11 انيكياو.



 ه0 1

 995 م 11 قوم نبل نحت ام ءاسن
 305 27 449 لكب بالكلا. م 11 رخف لكب حاينلا.

 305 م 1 تحب دقو.

 818 + ٌممَُمِم حاضولا. م 11 مهييف حاضولا ضيبالا انكرث,
 815 ٠ قورعلا- م 11 هتمل داوس ناك.

 895 ]ب ئبح. - م 11 زميكل ىنب حامر هرواعت.

 895 6 قولذ. - م 11 قبلذ.

 هال( ةيشافا علا - 3, ةبشاك ملا
 0017 19[ دقو, + قولعلا

 85٠ + ةفعاسم رمث. - + قورح آل.

 0001 ىرآلا قتشتا - 1, ةدخاس:

 360 ؛ عّدك

 875 + قوفقحلاو رصايالا تركذت“

 875 1. قيرحلاو.

 885 م 11 قوسن الو دوفت ال.

11 

 88 1, بفلم قوف.

 50 د0 كيخنا ل 1: هيمي. 390.17 415 ةييكت. وع ىاكلاه

 ككلاوبدلا.
 45 + ع ١ ا يا حمرلا ع 5 6 0

 45 لوع, قص لآ

1 

 131 مسا.

 15 ؛ الوصتم نا ربتلاف .... ىبآ. 1: الوصتن نا ربتلاف
 هد +: البعتا

 ا ( انف 337 اننصحإ



 65 1, انيعاد.

 ا” ل ةوفتو.

 8٠ + الضعم. - 1 اهالعا لثعتن.

 98 4 ةماد.

 9٠ : عاقعقلا ابيب لاحد. - 1: لاعتي.

 105 : ةففخم 1. 4 اهيتالغلا.

 1050 لاح اذا د

 ١ زوككاد, - اللحام ادريرب. 6 19

 عطقنت. 1 رابمب ام نود. ٠ 132

 145 : سسبعلا 1, ىشمعلا + اللعتم آن.

 155 1 الؤعت.

 1,5 ليدللا ن1 - 6 ادد
 17 4 اليينع. 1. - آب ءارق).

 185 درع

 193 1 ابيداكتت»

 195 ؛ ثْيَّللا ىلع. آن

 900 1 حنصُتو.
 205 1 الفراق.

 910 + عير. - 1: عير نملا وبا.
 د 00 دامحاب. 1. دامحاب.

 940 ؛ لجا ىلا. - , لحا ىلا. - 4 الّبحأ زواحو. - 1ئ زواحو.
 252 + هقلذ ة.

 955 + نامحتلا . .. ةيماش.

 920621 لكاتد

 9و٠ ؛ اذا كش آب

 95/21 ةنفضصتا
 275 : جمعت ىلا

 9585 + يرد

 985 ؛ الم فيسا. - 1: الخدا حيصاف ران الص ٌفِسا.



 9298 5 غي لع.

 295 6 البحاف.

 312 6 ةَيَشُْحَو. - ]ب هيشحو.

 890 + الَمْقَمِف كب.

 885 6 هتكردا امو.

 845 : فدا اكيه. -.اب لفدأ“

 855 6 ابيشر امف.

 850 4 لع دقو.

 3635 1, طقاست.

 000 1 انس,  ؛ الوحأ لاوخل
 878 © لطف آر. - 1 ةارس.

 37 00 آكل نسمر لام.

 38* 1 الفتن.

 880 6 كدمع.

 395 6 دعجلا

 ط1

 طذع 0 طوموءطتكا

 نا ديزي نب دمحم سابعلا وبا انثدح ناميلس نب ىلع لاقو
 ريخص هل لاقي ميمث ىنب نم لجرل ةزوجرا هباعاصا دشنا يعمصالا

 ؛ةزوجرالا هذه ىنعي ريمع نب

 مو ح 000. 26ءاممصقس» 1 357, 35

 رو عج 000. 2ءاومتت, 11 5635و

 9 17 711 416 اطلبم ةارا, © 158. 2و مو.

 8 6 هلاوه ثنب 1... - © ما كاذ نم 26 5.

 4 21 قد ادق
 5 + تينج ال. - 11 ثيح ال. - © تبنج ال ككل ام. 26

 6 © ةدودرم 20 00 5 0 هلكشم

 7 © انرضح مايا 2و0 مو. + هلوع الا انلدح. 2و هلزغالا.



 كك و را

 8 سس نبذ

 8 © هّتضلضلا ىلع. 2و 8 621. مو ُةَنْصْلَصلا

 و مو اًمَصَن ناثالا.  ؛ هلّدْغَتِح, © هلدْغَتج 2و. - مو هلدنعحا

 10 ؛ ناليف. - © ناليف بارط. - 5و ِبارْضف - مو باّئض انثاو.

 11 1 ةليش ناك

 19 ( امُحَيَو.

 18 مو ةهليوسم اكس. - 7ه25 18 ةةطآأغ د 1

 14 1 7111 56 بيشملا ىف ىنيرث ناف. - © راقولا ق 20

 15 17111 ىلجُمفلاو ىلوغقلا ىشما ترصق. © هلجتتفلاو ىلوعفلا.

 2و ةتتعات دس آنعوو5 ىلكتنقلاو. - مو ةلحتتقلاو ىلوعفلا. © 1.ووو.6 ىكحتنقلا

 ىلوعفلاو.
 106 2 تمدا. 22 0 ةلدقت انين تينا 1 هليفملا 220 ةهلدعت 010

 طوب انمذ ثبنا. 17 77111 هلثقن اثبن.

 17 © ةلعرخ (006» ةلعدخل. 20 ةلعرخ. 1, هلبدولا.

 18 + اشنكتف.

 19 1 ةثوعمم 1: مو.

 20 0 لك ى 2و مو 2 ( ةليشو
 ت1 1 تاكن اهك مو دقو انزل[ ف راف انك زر ءانبلا ف تاك

 + هلمدلا
 29 + هلقسلا ىقف اد 1,.. - مو هلفتثثلا ىتف اب.

 93 © هلحتعلا قاسو.

 94 1, نّضغو. - مو نصعو. 4 هلقجلا. © هلَعَجلا
 925 6 حامتو ]ب 0. - مو جععثو.

 926 1 ثتّيفأ 5 0 ٌتيفأ. ك0 ك7 لدول 2 هيدا

 0 هدير ل نو تفا فا
 رن فيفا ل دو قفا يدنا وو قانا 2 واايسم ل

 9و 2و هّلعبا نا.

 80 1, حتناو. © عانماو 20 مو. - © ةحابملا. مو ةحابملا.

00-00 
 81 مو ةحاحتسلا. - + هللسملا آن.



 39 + شاشع 1,..

 38 + ىماطا اذا آن.

 34 4 ليعلا. - 2و0 نابجلا ليقلا مو. - 1, نامحلا ليعلا.
 85 ؛ اهرجا. - 1: اهرحا ملف اهيتدصق, و اهرحأ مو. 2و ُةَكَصنا

 36 0 تمي ثيح.
 87 © بررضاو 20 مو. ءابدحلا ]آن مو. - مو هلعربلا.

 00 اللا وكلن قب رب هلمق 0 0 هلثك ا 2و ةلمك

 39 © هلوال اننيب. - مو هّلوالا
 40 ٠ ةيارس. 1 هدارس. +( انريع نم. - مو اهرمغ نم. - © هلكاو.

 + هلكا وأ 20201

 جوتقءاطعسم 7. 8 دسم 9 ةؤءاطق زن © 1587”. 2ن مو. 8 621 0ع 7628:

 هّلعجلا انعبترا ماع اهيلبقو
 737. 17 ةءطلق ط0

 دوما 7. 91 ةؤءطغ 1س © 1593, 20 11. 70 06 765:

 هلقحا نا مييليقح نم تضرع

 2و هتفحأ نا ملولبقج.

 وع 7. 99 ةأؤعاطق ةط © ظو مو عا 7 الق:

 هلفحلملا كتابلا بكا لهو

 مو هلفجملا

 ط1.

 طزع انموروءاتكا 156: كشفي العلا ند ورمع ابا تعمس ديعس وبا لاق

 .سسبفلا ٌىرمال ةديصغلا ةذه

 12 ؛ اكس.
 1” 1 نبمال تتعلا 2 لكان ىلع

 95 1, لحرك.

 95 6 ةمظاك. 1, ةمطاك.



56 
 15 77 871 طِبَوَم

 15 1, ىلايح نع. - 77 لايح نع.

 35 77 المنق.
 لرزو ؟ةهتق201عو 12 آ١[: 1. 3. 2.

00 
 15 1 نتبع 21 ىنتيصت, ك5 2 111 0920 ورجع كك ىنيدا

 وو >2
 9٠ : لوح.
10 
 45 : لوغي.

 635 + بلق ىلع. ا.

 7١ 2م 111 ىلمحي مامحلا.

 وه 2 111 هنيعجرت يذلا موللاو كاف.

 و0 ؛ لوفي هلاّدع. 1, لوفغب. 2 111 لوقعب ةماؤل.

 145 1, زوح.

 150 ؛ معط.

 165 + راوض.

 172 1, تلاس.

 185 + هلالخ.

 193 6 ءاروعو. - 2 ابل ثفنلا ملف.

 993 + ثيبلي م 1

 230 6 ىلممُم لك.

 9253 1: ٌموقو.

 202 مامحلا ىماط آن.

 965 1, قاض.

 21م ةوامتما

 اوما 7. 24 ةأعطق 12 117 425 طمءط:

 لوقنب انهاه نم انهاه يلا هتعمس ثيدحعالل اموي انا الو

 5 رح كرك

 15 + ام ضعبك آد.



 9م

 35 + فعز.
 و

 45 +: لكفنم ان.

 5 ةدحرحلا آل هّيحرح.

 631, ءامي انصب الف.

 طوس ذس آب مهما ؟. 5* هاهطقدلو 1626: لصفم ةبيرضلا شم اذا بضع
 بحال قيرط ىلع لازا ال ذا ذو نم متدطق ذص 0ملستصور ةتتعط هتعطكب "عطا

 هروذفع 28116 هله 2. 282159628 جان 7, 53 خ20 016 2. 8311686 319 1. 28311618 تان

 5 5 ود ععوواطق»

 1ص 06» انطوموءطتقت ةؤعطغ هممءاط 1"ه1عوصلعق :

 ةيوعمو لكك كبتسا لاق ىررصم نب ثرحلا ىنرّبخ يعمصالا لاق
 وعق نيكعنلا لباقُم اذه لجح لاقف ئولملا ضعب دنع لكش نب
 (لظللا لباقم :داما عاثت ءابظ لاثخ ءارقاب ءامم نييقاسلا تقم نيتملالا

 ؛ةنجحه كلتو وعقلاب هنيلا هثش نيتيلالا وعق ؛نيلابق هلعنل نا ديرب
 لاقف 'ءابظلا لتخب يداولا ءارقاب ىشمي ءارقاب ءاشم نيقاسلا تعم

 لكحل لاقف :هةتحسمفا ةقدت نأ كثدرا كلملا

0 

 آس 36م انطون: سيق نب ماظن ىتري نابيش ي يذبل اقيلح ناك.

 1085 660. 7. 8-1 ةذوطق ةاتعاط 12 1131223898 2.

 1 1س ل90. 11 269 0. 1156121 590.

 1* 4 ُتَّنِحَنأ ام. ك1  تيسل نا
 الا ا 457 1. لون. 11 269 3. 8 رضا ثّيكب

 351 كرجل - 8 8 ارث نلو هارش ال.

 قرا رفا ل.

 45 8 ابيلخو.

 40 15 اههضراعت.  ؛ لود ةَبيَرُم, - 1, لوؤذ ةبثرم
 70 اذ اوط قاد 2 ةيئاوح قا

 60 ؛ ٌلوُصُعلاو ا
 7 1 ورع نب دير ومب ةيئافأ,



 750 اطشسبك كك 17 لكتت

 5« ( ةلالا' قع. ت2 22 ملو ةالألا قع. ١ ملو ءالالا فكعال عد ظاطلفس
.1 282,3 .2 

 8م 4 ةَنِيِرَج ناك. - ةَنِمِبَح ٌناك آن.

 1-9 6 11 818228858, ا ءاتق. 18[. 11 4 .٠)

 92 عرضت ناف.

 و٠ : ليد مديتافو اوصف دقف. 1, ليلخ مييناكو وعجتف دقف.

 11 ةؤءطغ ةد> 1ةهعجأ

1 

 طزو عوصقو [نطووءطتتكت 186: ند دعس نب فوع نب ميرا نب ءابلا لاق

 .نامعنلا شبك ىف ؛لياو نب ركب نب ركشب نب بعك نب كينع نب لجتع
 122 117 0 لد

 15 4 اهيثاراح ىف.

 95 2 197 366 نورث ام.

 38 + انمفاود 1.

 3 4 رضا ىلا. - 1, رصان ىلا. - 2 17 384 3. 4 قراو ىلار_» 11

 45 + اهينِبَت 1 كك ط 117 205 اهلا

 ه 2 19 865 اناك لظن. - موصح. 2 197 365 همارع آن.

 مل 1١ ١ ذوق لاك ارتحل عفش 2 17 قلك
 65 2 17 365 ٌوشلا وخلا. 1. ركبلا وحلا. - 1, يعرفت.

 73 1 كسسحتل آر, - 4 اديموكع اًسنخح. - 1 انسن+> سيبعلا.

 50 داردأ دنع

 105 1: مراعتطا.

 115 7 لالطلا قاك

 195 6 ُمحولم. 1, محوام.

142 2 

 152 1 لاننا

 155 + وادق.

 163 7 هاا



 160 كتلاو.

 1795 7 تفلاحو 1

 180 6 اميرك الاح.

 905 + ٌتْسِبَل آ.
 20٠ 1. محرلا ىلا.

 915 1, مجتن وا برارشلا.

 995 + مكن

 239 1 محو.

 259 6 رطنلا بحاص. آب رطملا.

 ا

 1ص م انطون هاك 151 طمعا طتصقات عمان عن: ؛مَءْوَحْلا نب ثرادعتلا هلاخ بناعي..

 13 2119 218 ئرا الو ... . ىنرشعتا ١111

 922 5 0 11 31. - 11 1.058:6: ريثك لام اذ ناك نمو.

 95 + ٌمِيعللا. 25 1.هوود: اًتولملا.

 85 ام تيا.

 1ك انآز اح 8 انا ىلإ
 1 سيكا هام ىنح للووتا

 قه 4 رص. 11 ايقئثنما. - 1روووز6 الفشنما. 1, هنييب. 2 نم

 ةثيوب لآ.

 50 اع قنا 1. حا2 امنيا تنك

 00 2 امشي نا ةغنا.

 75 ؛ اصحلا عرقت. 1, اضعلا عرفت.

 7٠ ؛ امّلُعَملِ

 82 4 تلاس. - 35 ىترُسأو تلاس.

 80 11 نونئفي ىح.
 و2 4 كك ]ل

 90 + لَم نم. - 1, هلثم نم. - 1[ ةدخ نم هل

 102 2 رمغ ولو.



 119 اهلل كفكت

 133 4 يىرج ملو.

 13٠ 31 ةبكانل اغاسم. 4 امّيْضل.

 14 + ىرعت. - 1 ارعث.

 152 1 0 لزي.

 15٠ 15 نأ ٌىوف نم.

 163 7 مكبقعل نوكا نا وجرت تك
 16 7 تررجا امف امينز 1

 175 11 امهوذ ناك . ىذ :ىتع اولحار.
 182 1, امياذ هرفيت. :

 180 21 ديز لآ نع ىنعفديو.
 كا1ةءاطع2» 7. 11 1. 12 ةؤءاطق 12 10 262 صل جىلقءطعد» 7. 12 ت20 18 دط

 2 117 215 (ن. ةتتعط ص الط 32) لمعت 6:
 سَ - 5 5 2 . 5

 امدفم اهيبلع ىرخالا دحتي ملخ هذه فنك هده ثباصا هادي

 ل71

 لسه 06م انانووءاتتكك ةؤوطغ ممول: دخاف هل ناريج ىلع تراغا ةبض تناك

 :ةناريج اهاطعافا ةقبش نم البا فود
 101: اهعداف زنا 1 امامنا

 هةر ممحتو مستقلا
 45 + امباورلا.
 52 1, موحولا.

 5٠ ؛ امجامح. - 1 امحامح .... يافخ دامح.

 635 1 اهيفوسي. - 1, اهيقوس .... برشيو.

 65 2, امحل

 72 [ امسك علم

 82 17 تدع

 85 1 امطاوتللا
 لراخملا ةايساإ لكا سا[ كس زكادا

952 



 102 1, قافدلا.

 1150 امهراحت ]ر.. ع 1, كاذ الو.

 195 : ةحتتم 1 0046: ةخبتم. - + امتاح آن.

 182 ؛ اًمُطحو 1,.  ؛ اهيتسا تلح هدوح
 109 1 اعمر 10

1171 

 زو عوصمو انطورنوءطتتلكا 181:

 ةديصقلا هذه دوسالا نب ورمع لاق العلا نب ورمع وبا لاق ديعس وبا لاق

 راق ىف موي
 15 : هعّكصو. 1. 130. 111 618 ابيعّبضو.

 لص آب ةاعطق ههعاط 7. 9 تمعوط 061 ؟ةدتق :

 مدقا هل لوقا ذا يرديم نابلو هرعحاذ ةدلد نود يرعذ تلعجو

12711 

 95 1 ترك

 45 1, ثحتذ تولعاو.

 58 5 يعدي ركشب.

 65 6 نوجرُم ا.

 72 : مهاهز ناك آن.

 75 1 لابخحلا برح, ٠ آل متعش ءاغبأ.

 95 5 نربضب آد.

 102 5 ىعولا نع 1,.. + مهدوردحعتب ل.

 105 + مّكظَعلا
 112 + كان آل.

 111 206 - 1 مدح قنات

 12 ٍلاَش لكك

 132 + قل ىف ا.

 185 + مكظمم



 ا

 130 مليحامر نم ٌتّوكفف.

 145 + تشضشاح.

12206 

 15 + تارّوَسلا.

 50 + دومالا ساس ريب - ؛ تراخو
 33 6 اوعير.

 5٠ + تياوذ.

 لس 117 155 همءط 06 765 :

 ٌماوقألا رعارعو اًرُكلا ٌرَصش هكاول ثححت راصو كولملا لئق

 هك
 95 1, ملغم.

35-022 

 42 ؛ ةعجمس 1. - 1 7111 980 نزامو ميجتيللاو ديسأ يلوح.

 45 1, مّصْخ - 1 7111 ثللح اذاو هسه هدو تلزن اذاو.

 طك.

 الطوموءطتتأ ىبلعثلا نئنح نم.

 1 : رطغنمب.

 52 ]ب زعالاو.
000 2 

 55 6 ديَسا, 1 مضحو آن

 ا

 ى]و عم هوعوصخات ولع ودم 065 21غ ودنو 110 ذص لع ان طودنةءاطتتكا هع

 .ةقاذح نب جاعتحلا نم ةيراج ةهمساو

 م. 810 عدن وردطتقءالع طمس عوطود, 660. 551.

 12 6 ماميرغلا نر. - م. 111 391 ىرام.
 م ١

 221+ هلُمل ٌممِي نم.

 83351 نياعط ].. - م. 111 ىرج له.



 35 : ماحفنا آن.

 42 6 مرصلا بضق.

 45 4 ماثئيدلا. 1ب مانيولا, - م. 111 ماغسلا.

 551 ةلخد تانيا

 55 ؛.ماملا طل.

 62 + افهشما هك يوجتنلا نسكن آن.

 60 ؛ ٌنييمالحا ةلبو.
 7 ( نداتشللا 1١ ىناتسما

 86 6 جداوديلاك, -- 1, نهارجو.

 80 1 ماجد:

 95 1 ناسمب لحد نم. 1, ناس لخات نم.
 95 1, نعنبل

 109 1, حلقو. - م مائس نيوتود.

 195 10 835 لكل 1 35

 164 7 ع نفأ ىني. ىازب يقلو.

 142 + كك ةنانك, 30

 152 12 11 8602 لاومالا مدع سيل.

 155 + هلايبزر نم آر, - م هتدفف دق.

 162 2 71 3210 اوفاك..... لاجرو. 1© 842 اوداي. 2 19# 191.

 2 111 438 اوناب.

 16” : قادح نم. 1 71 رايخلا سوعرلا (ة39 8وزسوم6 هس مط ع). -

 2 لك 0 حم.

 11 1 ا نيكيالكلل رسما نييتوالسلل 'مفنسف:
 183 5 حامسو.

 2023 : لبغ.

 912 8 لولوكو.

 0 5 111 توملا طلس»

 925 + نص ىف. 1رردص ىف.

 935 2 111 لك ليبس.



 955 1 اهروحتن. 1, اهروكي.

 955 1 2 ةايحلا ابريلع.

 265 8 ضراعملا ا.

 270 ١ ىف ىعلا ال

 995 10 84* تريد اذاو.
 995 : جهامس 1ر.. - 10 342 يبحامس.

 305 +: لحن كد

 815 1, ميسملا ال.

7 01 + 895 

 3035( ٍفّلَس ُنِمِمْا ]د فلس نم ممن.

 5205 ا - 1آ. ةدرسلا

 845 + را

00 + 855 

 هش داك 2ك 1 كك

 375 4 مادُقألا ضيارغلا.
 885 1 حارممالا.

 39“ ؛ لهاوصلا ٌعَمْسَت هيد كلا كب
 405 + ٌعابرلا لد

.1/0 

 ]د 0م 8م 0ةءطتتا1ا 016 7 01:ط عم ع اعات:

 كرا ركب انآ مكلس ينب نم لجر ىتا ضاننلا دنرا امل ىعمماكا لاق
 ؛نيملسملا هيب لثاقف هاطعاف هب لئاقا احالس ىئنطعا لاقف

 2 3 رض آن, - 8ءز لوع, نصل 8 دانت دصختن ةهاتلكعإ

1000 

 1 قعد 1 طومو طحت: را ومس.

 الع | تنابدأ الل كك ]26 1119 تا

 25د نى 2 17 ىنح



 تك! 82 قيل

 9م + ارق تحي. ]ب بختام.

 52 الع

 4 ةءطلخ ذص آل

 65 1, ةزاحكملاب. - لوو. 17 41. 301. 111 486. 482. ىدنلكلاو ةزاحتملاب.

, 10 

 726 ملسم اي. +4 ةدنس. -- 1, ىناوغلا ةديعب.

 70 8 ناغ. - وم. 111 329 يناع ككف كضراب.

 92 لوع. ]1 4 هديا

 و٠ ؛ ٍبَقْنُش آب بطغش. ]30.1 4 111 12 ا هل 2

 0 ٍنامّثلاو 0

 105 لوع. 111 9 ىداعولا مدلك

 117 1: امظي. - لوو. 111 9 حيرلا ءْمظي.

 122 1 ىمعدو ابيئلست. - 1, ىيعتثو [7 اهييثتمسنت] ابيترسع ناني.

 195 + ناثملا كرش

 1952 4 عوطق ]ل

 نارحلا. - 1 نارحلا. ٠ 18٠

 142 + عيجرو.

 001 0 لللا دوه دن دوش
 151 فيذق, --1 فيذق.

 01 نات 7. . افياح

 000 |[ با ا د ل هم نانيضعا ++ قضقأ قعر ادت
 178 + الاعُك امك, .

 187 1رارشم

 195 + عجرلا انومَس. ا.

 19 : نامبييفش. - 1, ناسرفشف.

202 + 000 1 

 يا
 220 ينادشوت» 7 يا



 265 6 كفومب. 1, هفوند.

 9265 +: فيقح.

 275 + اقافر ا.

283 [1 0 

 295 ]1 نروع.

 80 1, نانو اعلع.

 9515 1 ئكلودا كك 1 كل انك.

 نوم : ناننكا ىلع نسمي الإ - 1 ناك لع كييف الإ

 883 + رمثتا.

 83٠ ؛ اهيحاارف ا.

 01 1 ةرووخ 10-- ع تاكمشتم
 26 رّمَس ىلع ار. - + قع ]ر, + اضح, 039 8ءطا]تقو:0121 ؟ءاطآق, تفلت

 1 ل 1

 8359 ]ل ندرس.

 نارحلل. ,1 85٠

 865 + عامج. - 1 رعالا.

 87١ + ةّيساعا وسع, 1, هيساعا ارسع.

 385 + ىبجاه دق.

 895 6 ذانث.

 895 1, برع.

 رف  ةارق اكاوي نإ كس نكلا
 215 0 ىد قوكم ىفأ قع 1ك 27 قود 57-258 نولد دك نال ع

 4925 2 58 اهرثخل.

 205 17 كذلف نك

 432 + مّدلا ىعفدب. - 28 58 مدلا كدي

 43 6 ىسوسا آر. ح آن تانوبرو. :

 443 2 58 بورح اخ.

 ديط + نعم



 ا

1557 

 12 2 1 209 يثدايع لمث ال رخاص. 12 11

 10 1, ىناكبو. 1
 35 2 1 ٌئرما ٌكاو.

 45 5 1 مْرَحلا رماب. م 11 459. 1ع 11 008. طوس 8دطص]. 1559. 795 7

 4 1 ريعلا.

 55 ( (مشضصعتا نعل ]0 21 تيت يعل م7٠11 1611 57-2 تيمنا

.51159 

 62 6 ةراعت. - 1: ةراغد. - م 17 ةراغب.

 اولا ع5 '1'هعاوءموعو ١ اعمدمست 12 2 1 209 عل 1:

 0000 0000 تلو ىقارف تدنحمأ ةلاينو ىصرع ونمكلت الا
 8و نص 08 متع ذم هع 1 11

 تان 2 1 د20 لك 11 ةذؤءابغ دقعط 7. 5 ه0نهط 06 5:

 نانس سارب بوسعي سّرعم ابيناك ةايح نم ريخ تومللو
 نه 12 11 ةلحم ةن» سصّرعم)

1171 

 1س 3م الط ومو ءطقتكأ لع نير.

 35 5 1 196 دوعي, ّنل,

 52 8 وي) ندبلا تردغ.
 م0 ل اا كك 2 1120 عا

 65 تزواجت -:2:1 1926 نيعبرالا دح

 75 1 اعمتحتم.

 75 8 ةروادم. 2 1 78. 805 حتتعاط ذط 06 610556 تا 016ةعهج

 85 6 عربّصلا. - + نوثظلا

 9 1ءطل آ1ص 2 1

 102 + لا

 1141212 196 تاو

2 



 265 6 ةقومي. 1, هفوند.

 965 + فخ

 975 + اقافر ا.

 285 آن ندع

 293 ]. نروع.

 305 1, ناتو اعلع.

 815 + تكل دي. - 1, ىكل اديب.

 دوطلا اك لع نيبال 1: نانمكا ىلع شتي الإ

 383 + ريثت.

 83٠ 6 اهيحارف ا.

 ه6 هدو دك نال + تاحهشتم
 345 + رمش كغ ط ك1 تح ]رب + اضح, 039 85ءطا]تقو 01 عاطل, ةتعط

 01 م

 853 ]د ندرس.

 85 1, نارحلل

 860 6 عامج. - 1 وعالا
 870 + ةّيساعا وسع. 1. هيساعا ارسع.

 3832 + ىبجاه دق.

 895 + دانت,

 895 1 برع.

 ه0 ةارطما 2 جاور نعلم يكل
 415.1 ىف نوكد ئدأ قعر 1: نوكت“ 8:57 نّلذ دق نا لع.

 495 2 55 اهرثخل.
 ةفط ( دلك ن3

 482 ؛ مذلا ىعفدب. - 8 58 ّمذلا ٌتَّدِب
 4805 + ىموسا 1. - 8 تانوبرو. :

 42 8 58 بورح اخا.

 ديط + نعم



 2 م

1537 

 12 2 1 209 ىثدايع لمث ال رخاص. 12 11

 15 1, ىناكبو.
 85 م 1 ىئرما ٌىاو.

 42 5 1 ِمْرَحلا رماب. م 11 459. 16 11 008. طوس 8دصو]. 1559. 75 7.

 4 1 ريعلا.

 7 | ةلشتلا ركل اد 21 تثيحف ىقلاو 17: 1ع ت77 تديبثا

5 59, 

 62 6 ةراعت. - 1 ةراغد. - م 17 ةراغب.

 ةاولأ 06و '1ءعاجءزوءو ١ اعمدمست ةص 2 1 209 22 عطل 701:

 .يناكمو ىعهعضم ثّلمو ىقارف ثشحوا ةليدب ىسرع ومكلت الا

 8و نص م وتم زن هع 1 11

 اخ 2 1 نص0 12 11 ةؤءاطغ طقعط 7. 5 20ه 062 6:

 00000 00007 انيسجلا ضرعم اننا ةايح نم رمخ توملاو
 (م 12 11 ةلحام ن» سصرعم)

|. 

 1م 36م الط ووءطقتكا 2 نيبو.

 85 2 1 196 دوعج ّنل
 528 و45 ندبلا تردغ,

 ندا اعلا [نامو كك 2 1 126 ىعتبت

 0 ا را 2211196 كتطمرالا حب

 735 + اعمتحتم.

 75 8 ةروادم. 2 1 78. 805 جتعاط ص 0 610556 تاج 0165ه

 85. عرتصلا - 4 نونظلا

 9 1ءطلغ 1ص 2 1 6.

 102 + لاخلا. 5.
 112 2 1 196 تاو.

17 



 تت مار

 2رورفعاطعب 7. 10 ن. 11 ةذءاطعت 12 2 1 196 همعط 3 ١و6:

 30 خيل .. .٠

 ىنود ناودالا رثكن يملسو ددزو ناطف ىلا لدحا ينم

 نيما ضبع قاخيللا لكم ةهكلا لدخحلا ىنح ماقعو

 نوعحملا تالاف ةشطم دنا هب نييداكلا فلا

 ادرع س1 ونانانص عع 020 ©10ةوزعتنات ع ج1 01عوورح ©6ع0نءطغ 185 12 0ع طقصل-

 ةءابستلا ه0: يحابرلا لِيضَو ند ميحس لاق.

 ىثوفرعت ةمامعلا عضا ىتنم ايانثلا عالطو الج نبا انا ١

 صوخالا يلا لجر ءاج لاق حابر ىنب نم لجر انثدح يعمصالا لاق

 ةايثاه معن لاق هباوحتب , انتيثاو .انتيب ليثو نب .ميحس انم تغلب

 ادنناف

 لوغيو ىداولا َْق جددوجإ لعجو كاضع لرلحا :اددتنلا املك

 خلا الح نيا انا

 «فشكنم زراب الج دحنا عالطو ايانثلا عالط رومالا ىف ذفانلل لاقي

 علا دوعف ال, ىناو

 هيلا هنرق ةدواعم انه وهو امود ترتن من اموي لكالا يرضي نإ كحل

 ؛دغلا نم ىناداعو اموي ىنمواق اذا ىا ىناثلا مولا ىف

 ثلا دبل يذب
 «نيحل نعد الا هتسيرف عضوم يلا دجنإ ةعبتب كاتيش تف ضال

 خلا لزملا نرذع ه

 لا ىردي اذامو :

 «تعتحتو .تربك يا لجنلل: ءارثالاو لتخت. ىراشت
 خدلا نسسمح وحا «٠

 برجتم ذجتنم ءايشالا ىنفرعو ىنكنح ىنذجن
 رومالا نوثشلا ةجلاعم ةرواجتم



 .عتلا ىثلالع كاف م

 مث سرفلا ىرجت ناو ةيناث اهييف بلطت مث ةقانلا بلحن نا ةلالعلا

 م 0 0 ل ؛ دلما ل لاعي 0 2 ها مك ىركت

 خلا ام يم 9

 خلا لاخلا ميرك ٠١

 خلا انثانق ناف اا

 ىف قلعيف اعذج سئمت نا وهو ىديب ثظشمف اعيش سم لاقي
 ؛ةاظش نم ءىش كدي

1-001 
 ثلا

 12 1 ل '

 2 ةارآل ا لك

 45 + هطّخَس,
ِ 1 
 5 عر د نيرحح

 ]رن عووتتاعاح

 ط) جا عا 1ة123115662

 1) كطق نق

 1 12 علا قى.
2 

 و5 : هّكنيا اذا.

 165 ا نم

 905 + ةالتت يا

 11 ترو داخس مهالدإ

 5-62 عض حوف.

 مها تطيق - 4 اًيوَح, - 17 7 455 اًشرح.



 9212 قئرذلا.

 243 موسلا.

 955 لتيفلا.

 955 لثيمصلا.

 262 محكتفلا.

 985 فصرمحلا.
 9295 لطيغلا.

88 

 9و5 + ىئكت. - + طوطشلاب.
 وو ركام

 10 ا روخن ....اًروخل.

 ا
 11٠ 8 طوفرظعلا.

 13+ + ظاللاب.

 يي 135 + دش 5 2 2
 155 ؛ امئاَس.

 155 1 ىطيمنشأآ م
 ا وو

 162 + مهادنت الو. - 6 طولع.
7 

 182 + اًسامع.

+ 45 

 5ط +

 72 + اًحامش.
 9و9 م

 132 1 ةكغص ىعمو.

 14+ : ةعشكل

 155 6 اًباينار - 4 نيش

 159 انقودع
 162 اَهَف اًكيطَوو.

 17 اىهكلا.
 َسصّوَشلا 17١

 2) مدع 1128611321216 1.

 155 ميينسلا.

 165 ىولحرلا

 نوطرعلا.

 175 نائاسد مدت ل6

 : ©61هوو6 بارغ.

 1652 مورنيخلا

 18٠ مغضالا,

 ا



 845 طيسغلا.

 355 ديوفالا.

 862 مزلملا.

 812 مورزنمبخلا موشيعلا.
 875 دوفقالا.

 403 صامنلا.

 413 قاقيبنلا.

 +42 قفانلا.

 455 دصقالا.

 46 ضاوفالا.

 475 ضماعلا.

 475 ىفقالا ضقانلا.

 485 رلخوالا.

 495 نع.

 515 هلو.

 535 رنقعالا .

022017 

 45 دوغلا.

 45 اعلوم.

 55 ةادنحب.

 8* تيب اي
 105 تاغلا لخو.

 1017 تتراكشكلا اك

 دنرب دل

 252 بوزحرلا

 805 دهوغلا.

 3932 كوكمضلا

 كونصملا.

 395 كوكعولا.

 833 سوشمعلا.

 سصوشغلا.
 385 شوسرلا.

 842 طبعالا.

 503 تلعكلا تامملا.

 مليإالا. 30١

 815 شوشيحتلا

 شوشهدلا.

 315 شوشيجخلا

 معجكتسلا.

 892 نمقلا.

 32 مهيبغلا رديظلا.

 33 حاورمسلا.

 تاو مقرؤلا.

 236 بردوغلا.

 238 مدرالا رغصالا.

 030 ءاحرملا.

 ل 1 اكابيسف.

 22 يت

 35 ةدصاق دوخا.,



 اكسل كلا

 ليوا ىينا 7

 امل يل لارا

 قمح يو را لا



 ١غ

 م- عزجلا نب فّوَع
 35 ىميتلا ةهعطع نب فْؤَع

 ١ ىسوالا ىدع نب ميطتمل نب سيق
 51 ][ يونَعلا دعس ند ع

 مَع هلع ىشعا تا ىليل

 عم .عا دال ميِرَح نب كلام

 ءا ىنادمدولا ميوَح نب كلام

 راوغملا وبا ىعوبرملا ةَريَوُد نب كلام
 0 رامخلا وذ

 ىرعلا دع ند ردرج , سكلتملا
 فعلا كلام نارُمَح يبا نب شرم

 ٌرَعْسألا ١

 مب رّعصألا ىئقوملا

 ء2 قدالكلا نيكل ندير
 وح



 6 قونيطلا رماع نب لَمَح نب هفيلخ

 » عه ديز نب مهر
 معاه .ه ىئمشلا ةعضلا ند نكد

 سم ةلهاب ىشعأ ثخا ءاججعَدلا

 [لبهد وا] لُيَهَذ نب رود
 7 ىعيرفلا

 هع لاله نب رانيد

 2١ نتاودكلا كعضالا .:

 26 ةعوسطلا قوما وذ

 ةريون ص كلام ال
 مب ةلمرح نب ةعيبر

 ”“ نايفس نب ةعيبر

 ء لحجر

 عا رماع ينب نم لجر

 - يع نم لحجر
5 2 0 

 قعوبرملا رغبعا نب لو نب ميحس
 7 يحول

 2 ةعنقما لددمشلا تك دكت

 41 تت نب تاس

 1 ىيضلا ةعيبر نك ّىملَس

 اص 2 4 .٠ 0 اد
 ذب ضيرغلا ند هنعس وحا لةءّوَمَسلا

 1 قوما ملّوَس

 ا ىدعسلا نّرصَملا ف راح
 | 7 ىنزاملا

 | ىدبعلا دوسا نب رايت نب ساش
 3-3 قزمملا

 "0 يدوبوميلا ضيرغلا نب ةَبْعُش

 نك انراحلا نما ورمع .نبا رحاص
 “٠ ديرشلا

 ه١ رْمَمَع نب رخاص

 ه6 ىميمتلا ريمع نب رْيَخُض
 ىمحرملا ةاطرا نب ثراحلا ند ىاض

 هي 1

 067 رنيبعلا ني ةَقَرَط

 07 عر دعا كلام نب فيرط

 هه 0 ا مكاسا نب رماع

 ىشعالا ىلهابلا نراحلا كت رماع

 هه + يركخا ىدع نب رَشْعَم نب رماع

 8 ىمّلَسلا ندر ل ال

 /١ ىركنلا حنج

 برس ىبضلا 0 نب هللا دبع

 سس لييلد يم ىبلغنلا ةعيبر نب ىدع

 1 ىناشسعغلا ءالُعَو ند ىدَع

 ١" ٌْىِسْبَعلا دّرَولا نب ةَوُرَع

 تح ند هللا نبع

 ان* يىركشَملا مكرأ ند ءابلع

 52 5 ىركبلا مدر نب ءابلع

 ب ىودمطلا دّوُسآلا نب رد

 29 ىجررخلا سيفلا ورما نب ورمع

0 2 

 7١ ىولعتلا بح نداورمع"ا
 000 برك ىرْعَم نب ورمع |

 عم سو يِجِحَدَملا



 تايعبصالا َّف ءارعشلا عاام تسرهف

 م ىدكوَم نما

 م نيا اكن نبا

 9 لا نبا

 مداود لف [نافخب | ءاةقارخ ويا
 ام ىدايإلا داود ودا

 1 10 27 اكحلا الا وبدا

 ةراود ند كلام ءراوذملا وبا
 ه؟ ناتسلا . تلا وبا

 55 د كلاع ند تح

 حالجلا نب ةكمح 31

 1 0 ءابّلِع نب 1
 ع يدسالا

 | ىفغقجلا ٌركْس هكشألا

 “٠ ىرازغلا را نش ءاجسأ

 سو سو خَفاحف وبا ةدهاب يمّننْشَأ

 09 ٠١. يدنكلا رختح نب سّمقلا ٌوُرُمإ

 ظ ىبلغتلا ةعيبر نب سيقلا ٌورما

 7 ليون
 7 ةولس نب رشي

 مسا امن ا

 ”ىمديغلا نايفس نيرباج نب تيان
 م. ىدايالا جاححلا نب ةيراج

 هللا دبع نب ىزعلا دبع نب ريرج
 ه سئلتملا ىعترلا

 هللا دبع نب 0 ردرج

 2 1 احلا ف 006

 :: ىركبلا 12 0 ا
 ه5 ىئدايالا ركب ص جاجححلا نب ةثراح

 7 للصم ندا زكح
37 9 

 2 ىناودعلا

 ثرتحام نب كد نب ناثرح

 عددا ل ءومسلا نب د ناثرح

 2 هبلعت نب ثرحتم نب ناثرح

 وا] نانس نب ثّررحم نب تانرخ

 هاا 01 66



 معوع

 ال

 نم سنج صيركلاو قلخلا يبس صيكلاو دعرلا صيصكلا
 رانلاب ةروضنملا ةراجحلا دمرقلاو طقالا

 هيتأي ناجلا نم ديار هل ىذلا نهاكلاو ريقفلا نهاعلا

 «شحولا رقب دلو دقرفلاو ميقملا نطاقلاو رابخالاب

 لهرفلاو عقربلا صاوصولاو شاقنملا صاينبلاو كسالا صاقصقلا

 « ظيلغلا

 ىلا ءىجيلاو ءادعلا رثكي يذلا قافعملاو لالهلا قافيتلا

 وهو دامرلا نولك هذول يذلا دمرالاو ميركلا قاديغلاو هبحاص

 «ةرلك ىف ضايب

 قاقحالا ليعي ىذلا طارخلا طاطقلاو عاجبشلا لجرلا طاطعلا

 ناسح لاق امك تباث ناسل دوذملاو عاجشلا طاطلبلاو

 ُنَوْذِم فيسلا غلبي ال ام غلبيو ابهالكن امراص ىفيسو ىناسل

 ّنقلاو ريخلا ليلقلا 0 بطحلاو بضقلا نم ةمزحلا نطلا

 « ملصالاو عفنالا دوعالاو ءيش هنم قتعني ال يذلا دبعلا

 « ةيراجلا قتاعلا
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 ار

 رنار

 مساس

 سرع

 مو

 مسا

 من

1 

 رظعحلاو ريغصلا رهنلا رفعجلاو ظيلغلا لاجرلا نم ريصقلا ربعجلا

 «دوسالا نيطلا دمرحلاو بلقلا ظيلغلا ٌظفلا

 رهبعلاو ةّنجلا ضرا نم هنا برعلا معزت عضوم مسا رقبعلا

 «نيبسلا مالغلا لهوفلاو رابغلا ريثعلاو مسجلا ىلتيبلا لجرلا

 ميظعلا لجرلا مموكلاو ةمرهلا ةقانلاو ةمرهلا زوجكعلا ىدكلا

 « نايرعلا وهو درجملاب غل درجعلاو وفكلا ميفكلاو نيتيلالا

 كونضملاو كوكمص ليج مهلوق هنمو ليدشلا ٌيوقلا كوكبصلا

 ءىشلا تدطو تبثملا لطوملاو ريصقلا لجرلا كوكعزلاو موكوملا

 «دتبتا اذا

 شوشعلاو رظن هيفو هيلع ام ذخا اذا دوقنعلا شوشمعلا

 «ٌباودلا راغص دسليلاو لقعلا ليلقلا

 طيسفلاو قنعلا ليوط طيعالاو راغصلا رابحلا كلو طعطعلا

 «ديدشلا بلصلا دلكالاو رفظلا ةمالق

 ءردكالا ضيبالا لهقالاو ناركسلا ناوشنلاو هتارمأ تومتو

 ميتثللا مطلبلاو قمحالا لجرلا مدلبلاو عاجشلا لجرلا مذيهلا

 ديدش دوقالاو ردصلا موزيحلاو ء يش لك نم ديدشلا موشيخلا

 «كلذك هنال ليخبلا هب ىبسو تفتلي ال هنال كلذب ىبس قنعلا



 مون

 م

2 

 ا

4 
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 رانيدب اًيدرا نوعبس ىقلاو مهلدنع يدنلا رينعلاك ربحا

 «لصالا لتحلاو ةبقرلا ظيلغ بقرالاو ريصقلا تورد

 ظلغ اذا ةقانلا كلو ابوزخز راص مهلوق هنمو ظيلغلا بوزخزلا

 ىمس طنكلا وهو لثبملا بوطرملاو ريقفلا بوضرقلاو هبحل رثكو

 ءلاكلا فيسلا لضعملاو ةبوطرلل هتمزالمل كلذب

 لاجرلا لمد تننرعلاو ١ لالا قس نسل فا
 ءمكحلا لدصحلاو اسباي لكا اذا لجرلا بضرقلاو

 هلوقك راوفلا حاقتلاو شاقنيلا خاتنملاو فيعضلا خاوخولا

 ةماعلا هيبست رياط درفصلاو ناتحاضن نانيع امهيف ىلاعت

 عماوصلا ىف بهارلا نارطملاو ناترغلا اذكو ناعوجلا ناذحتلا

 < نييسلا نهرسلاو

 اهب ىلابي الو هتاروع ودبي يذلا لجرلا ثفعالاو تبن ثكنعلا

 «مورلا الب ىف لبج مسا كغرضلاو ةربغلا ىلا ليبي نول ثيبغالاو

 قوقشم :لفجلا تورخملاو دلبلا توترل لوقت سيترلا توترلاو

 «ليوطلا نهيصلاو ايلعلا ةفشلا

 ناليلاو ةعرسب رعشلل دشنملاو نارقلا ةءارق ىف عيرسلا ناذهلا

 ةبشخ مسا دكليلاو باذكلا وهو لعف هل امو لوق هل ىذلا

 «لسغلا كنع بايثلا اهب قدت قدملا هبش
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 لك لوا نابضق ملسعلاو لبالا هاعرت فورعم تبن جفرعلا

 « ةحابقلا ليدش

 ليدش لاو قلحخلا ةماتلا غةيخضلا ءاسنلا نم معيصلا

 هب ماقا اذا ناكبلاب لكما لوقت ناكيلاب ميقبلا دكمالا

 لعبا اذا لجرلا دعما لاقي ديعبلا لعمالاو معانلا دلمالاو

 «لديماو ديم وهف ليام لكو ليابلا ديمالاو

 بح ّلكو يردجلا مينلاو اهنم ميقاب ةروصلا رييغت مسملا

 مهلوق هنمو ىلاعلا خذبلاو من وهف هتلم هنم جرخيو غني

 «قيحالا لادلا ديدشتب دغلسلاو خذاوبلا لايجلا

 لك رسعقلاو رزخا لجر مهلوق هنم نيعلا رخومب رظنلا رزخلا

 دنسيلاو ةرارملا كيدش ربلا رقمالاو ىحرلا اهب رادن ةبشخ

 «ةالوم ىلا لنسي هنال دبعلا

 مهسلا قوف عيجس ىلع فلي ام ةرطالاو نيتيصحلا فن ةردالا

 هنمو طسولا ظيلغ لبكالاو فورعملا عاوناب فطعلا ىه ةرصالاو

 «فكلا ءلم هتضبق ناك اذا لبكأ سوق مهلوق

 مهوككي لطخالا لاق رصم لهال لايكم بردالا



 [جاجلا] رعاشلا لاق «ةماقلاو بصقلا ةماق يا ةازنخيإ 5

 امردا ابعكو ةادنخب ماش امرصت نا ةيشخ كيرت :تيماك

 «ةنيمس لهوتو ةليوط ةمعان ةديدعرو

 بايثلا تحن سبلي ريغص بوث دصالاو ةبحاص ىا تاذ 84

 ىنعبلاو ةلصوم مهيلع اهنا ىلاعت هلوق هنمو قلغم ىأا لصومو

 «ىب عنصت تناك ام احوتفم ناكو قلغم اهبابو ىنتلتق اهنا

 «داوسلا ليدشلا محافلاو رعشلا عرفلا 0٠

 «قاشعلا ىف هل ىناث ال يذلا مرغملا ٠

 «دربلا هل لاقي مونلا نال منا مل ىأ دربا ملا 1

 «ةبلصلا ضرالا ددرقلا 201

 رهبالاو اضيا ريصقلا رتهبلاو «لاجرلا نم ريصقلا رتحبلا 0

 ىوقلا لعلجلاو «دبحاص تام عطقنا اذا بلقلا طسو ىف قرع

 «8ليدش ةيوق تناك اذا لعلج ةقان مهلوق هنمو ديدشلا

 ساكلا تقهدا لوقت بناوحلا رابصالاو ضيبلا بتاحمنلا رابصالا 1س

 ءىشلا ةرابصو ةدشلا رابصلاو اهبناوج ىلا ىا اهرامصا ىلا

 رانلاب ةروضيبلا ةراجحلا دمرقلاو هتدش

 نيح يهز اذا لختلا ميقشا مهلوق هنمو يعزملا مقشالا وع

 نم نيتفشلا ميظعلا نيرخملا عساولا ملفشلاو ةرارفصاو ةرارمحا

 «مهفلا ليلق دلبالاو لاجرلا نم ليوطلا ممرشلاو لاجرلا
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 يوذ نم باودلا ءالطالاو ءىش لك نم ىلاوخلا ءاربالا

 «بلاطلا نم مثجحلاو شطعبلا موبلا ءادصالاو فلظلا

 |0000 انج نبيه هرم ,«نفلاعيا ال !ناتك
 «ماكحالا

 «لعشملا مرغملا «ءىضملا عطاسلا «تنسح 5

 «تايحلا ربصا مغرضلا «ليبجلا بحاص ليبج نبا

 ىلع هلبالا يوعالا «كيكرلا سكتيلا يصاولا « عشاخلا عضاخلا

 ءردقي ال ىذلا مطيبطلا «مالكلا

 نسحت ام ريغ مركت ام «ةءارقلا نم ارقت «لوذخم روبثم

 ( فرعتو

 م

 يرخالا اف ليصقلا حرش

 ىذ ىبأ ىلع ةبحاص ئم تنب ىهو ةبوبحص ةارماأ مسأ ىبلس

 «الخو رفق لبا « مانم لقوم «فوحلا كنك «ةمرلا

 قاضو ءاس ىا لبرعو اهقارف اهنيبل

 ءةيلاخلا رادلا لفدف «ةقانلا ىو

 « برشو اند لفا
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 لطيغلاو ءابظلا نم قنعلا ةليوط لطيعلاو رابغلا لطسقلا

 «مقُبلا هنا لاقيو رمحالا مدنعلاو رغصالا [ىبظلا]

 ملبالاو ناكبلا ثعتعلاو بارتلا ثكتكلاو رعشلا ريثكلا نجتجلا

 « لقملا صوخ

 ريعبلا شوشنخلاو بلقلا قيقر شوشهرلاو ردصلا شوشوجلا

 «ليوطلا معجشلاو فجالا

 نم عفترا ام زيضلاو ةيفخلا ةنعطلا زخولاو ضيبالا ريرحلا ْرقلا

 «لعولا ملزالاو رذعلا

 «لدلحاو نطب ىف

 «يداولا نبا مقرالاو لياملا ضاجلاو ودعلا تاكلاو ىطعملا مخاملا

 ّلك نم ليلقلا لاشوالاو ةبينغلا لافنالاو كولبلا لايقالا

 «لظنحلا مقلعلاو ءىش
 بهرقلاو رمحالا لبجلا بكبكلاو ةديعبلا ةزافيلا بسبسلا

 ةليغلا للو مليغلاو بتذلا

 اضيا ليمالا رعصالاو ليمالا روصالاو رعشلا فيعض رعزالا

 «سلمالا مردالاو
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 قوقشم ملعالو ةلثم عيالتاو فيعضلا عياهناو عياجلا حاصلا
 «ايلعلا ةفشلا

 اظاظلاو فيعضلا انانلاو مهشلا نم لايل ةثالث ميلا نازل

 «لديلا عوطقم مذجالاو بشحلا

 قنقنلاو بنرالا كلو قنرخلاو ءىش لك نم راغصلا قدردلا

 ذلا خرف متيهلاو ماعنلا دلو وهو ميلظلا
 ظيلغلا دعلجلاو هنانسا تطقس ىذلا دردالاو معانلا ديغا

 «ميركلا مثرهلاو مكضضلا

 درابلا لاسلسلاو رامحلا توص هل ىذلا قهانلا لاصلصلا

 «نييسلا ميظعلا معفيلاو ريسلا ةفيفخلا ةقانلا لاليشلا و بذعلا

 «بيزالا مهيشلاو ولوللا مسا موتلاو نانسالا ةزجح ل

 ةريبكلا ةيهادلا لبتصلاو ريثكلا شيجلا لبنقلاو كلبلا لهيعلا

 «يهاودلا متلسلاو

 عبسلا مغيضلاو ةوادعلا مغولاو ةيهادلا مقرلاو عطقلا محقلا

 «نانسالا مدقيب ضعلا وهو مغضلا نم هلصاو

 لاقيو فصخملا درسملاو رضعلا ديلجلاو روضملا رجحلا دمرقلا

 ءاضيا بقثيلا هل

 فجرحلاو ةيوتسملا ضرالا فصفصلاو ةديعبلا ةزافيلا فنفنلا

 «ديدشلا طحقلا مليصلاو ةدرابلا حيرلا
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 «راوسلا عضوم مصعملا «ةرانالا ىو ميولتلا

 ءاّيرج عملا نم ضيفت مجاست

 « عطقت مرت «ةدوملا لصولا « ىبلع ىرعش

 بلقلا قوف رتس وهو فاغشلا غلب يا ٌبحلا ةدش نم افوغشم

 « بولغم مهسم نيزحلا نينكلا « هيحاص لئثق نرخ ىتنم

 امرصلاو ىبظعلا ةيهادلا ابكنلاو كيدشلا حيرلا يا افيهلا

 «ةديدشلا ىبحلا مدرملاو اضيا ةديدشلا ةيهادلا

 «عطاقلا فيسلا مذخيلا ءمهسلا [مآللا ىا] ماللاو توملا ٌماسلا كن دك كلل ٍِع 3, 3

 فيعضلا ةعيهلاو ضرالا نم عفترا ام ةعلتلاو ةضورلا ةعرتلا

 «توصلا ىفخلا مهمهلاو

 عنشالاو ءهغدص عفتراو هقيصان رعش لبقا يذلا عزنالا

 ءنجعلا ظيلغ مهلسلاو مبقلا

 (فوصرعلا يأ) فوضرغلاو «ةغلاببلا نم ىهو ةحازم فولحزلا

 «ريعبلا فخ سار مسنملاو عولضلا فارطا فوسرشلاو قبالا

 نافسدلاو مانملا ىف عقي ىذلا ناثيدلاو بتذلا ناحرسلا

 «نذالا عوطقم ملصالاو بارغلا

 ديدشلا ناخدلا موميحلاو ردصلا موزيحلاو ةزافبلا موييدلا
 «ةرمحلا ىلا ليبي يذلا محسالاو داوسلا

9 
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 هللاو اما لاقي رشلا لوعلعلا ءلاجرلا نم فيعضلا ًانآنلا

 ىزولاو ىو قداص ىا فغال ءارش يا ًالوعلع . مهنوب ريقلال

 «سيساعج موقو ميتللا سوسعجلاو ريصقلا

 00000 0 كسنك لوفت»ال كَلثم, يلع“ ال كا تتبع 9

 00011 ةمشللا طفاشلا يا دعو كيد ول .تناوا عب هتوش

 «ريمالا وه سيزالاو ُهَسْرآ ريمالا ٌةليعتسا ىذلا

 أله
 راصتخالا ليبس ىلع ةيوغللا ىلوالا ةديصقلا تايلك حرش

 ءرادلا راكا عبرلا «ةيلهاجلا ىف ةبوبحت ةأرما مسا ىدعس

 «بعرم ىا مزرم «ضرالا نم ناد ميظع ىا ضراع «داكب دافع

 "اليس لاطم «رطملا ديدش لبولا «بوذك ٌلض قودص

 «دوسالا مكتالا

 «ةيلاخ اًرفق 010 ءىحفلا نم ىا تحفا

 «ساطرقلا مرثالا «ةباتكلا خلا ىقابك

 «تاسوبحم تارصاق ءاهداوس ةدش ىف ا ضيب يأ سلف
2 
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 « هنع تفرص هنع تانح ءايهس ىنعي ارشح « هب ءتبصا ىأا

 بتونلاو :بتذلا" نبا" تعي' نسيوا «ءايكسا ىنعي اباثتا

 ىف ابل يزاتي ال لاقي هل اضرعتم رظتني ىَراتَي ىرات «سيوا

 لكاي ٌسوُرَي وهو اسيرتسم «ماعطلا فوُذَعلاو فوذعلا «رذقلا
 5 هةظتسملا سيروب حلا

 هيف مريخ ال ىذلا اغفلاو ةقايحلا ةأطرلاو قمحالا ءىطرلا ل ا 7

 هتاجزا دعب دنع تليخ هنعي تن الخ لكلا ىعفأ دق لاقي

5000 

 لاق ةثظغ هسبا كلتا دبيق سنن «ةيهاد اقيقفنخ

20 0 
 يضاوزحلا تالوملا < ىلخلا بعصلا سوشالا ءسانلا 2

 اهدي« يجاردلا نمر ةيصادتب يبا, لوحلا نم تلو تت
 هدرتسا 1 2 ةيهاذب ءاج لاقي اهتاركنم

 هلزنمل مزاللا دمّرضملا ءملكتي ال تكاسلا نكاسلا تيل
 اناف ا ا رول 0
2 

 « لحأو ىتعيب ل 0 ل ادوجو 9 00
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 000 الب سلو تشي اًسرلو بكذلا هيسلاو ايلعتلا سرجكلا
 )01 0, اهراذتوا ىتلا مهران اهيلا َنَتَح هْيَعَد هعبطا

 00007777 الد ءاك لاقي عّرَسلا ىزورف «كدنع ام بلطي
 كلذ ىلا عرسي ىنعي ليدي ىا فطْعَي روصي «عرسَي ىا هرامح
 يا اهقنع روصَي اهرْعَش يا اًراصنم اًمِحافو لاق فطعتسيو

 « هترثك ىنم اهليبي

 لاق ةام ةدحاولا مَنَعلا ىلا

 كد 6 ل | ا ا ررمو فر حا 6 رو

 وا نيسلاب َتَلُي قيقدلا ةَسيِسّبلاو ةسيسب عيمج سيسبلاو

 ءلكوي مث تّيولاب

 ةدحاو ني ْلَمَع ىا هّيِغيص اهلك ةّيوتسُم اًماهس ىنعي ةغيص
 شَجآلاو اهرَكو كّرحت اذا اهتينح ُفِصَي سوقلا ىنعي ءاّشجلاو

 اهعبجو ركولا ةعرشلاو ةّكِبلا ىعهو ةَشِج هيف ناك ام تاوصالا نم

 «ةروشح سرفلاو ريعبلا نم ْنْذألاو روشتك هنال رشحلا «عّرِش

 ساكو انا ةثسكأ عَرْصَي ىا اسيكُي نا ءِريِدَج هنا ىنعي يَرَح

 مهسلاب ُهُناَسَح لاقي هتشحل «ةلاضلا ةّيماهلاو َلِضْملا ىيهملا



 4و

 ٍرَدْطُبلا ٍلجآلا ًمامح ينال رققو ملص ءدَب لكو
 تلقا ميسا" هرتخا ىذلا ٌرتضملاو لابطملا زقنلاو بيبللا ءْدَبلا

 «ماعطو ريثك ٍددعب اوساط ريثكلا سْيطلا رْيْكأ ال سيطا ال «هين

 «شيجلا سيمخلا

 ابيقم اًنِنات نرظني نجدحي زرِظاونلا رظنت نياوشلا نقشت
 ءقسالا واما نسيرعلا 4 هتنطراوا هيف ا تنقا ناكل 2

 «دنعا نيش اظ الرع حابس ءنناشا سشلا تا دك

 ءاّئيش هدنع ثلكا ام يا اًجابش

 ءاسنلا ىبنعي روز «هس «هسفن ةفص ىلا عجر ءاسنلا راوز ىنعي ريز

 « نم واضي ال سيحالبا آل «بيعلا نم ركذ ام نع ُليِم ىنهنا

 ءديلا رظنو هقداصو هدّبحا اذا هيلا وُصْلَي وه لوقت نوصل

 سيراوستلا كفاضرلا م نكدلا رهو ادع .حا عل
 روذلا ء«بيع نم ٍفورذق نم هيف ام فورّْذُق دحاولا بويغلا

 راَوَك عيج رِاوتلا

 تاعزك هادو نماىحلا انين نقيل لقا هالبلأ كي نركب
 « ةءاقيق .ةدحاولا دحا اهب سيل ىتتلا ىنعي قايق ءاهب دحا ال

 ةرياسلا سويهلا «ةديدشلا ةقانلا ةاولا «تليعاو تريس تسعأ

 لاق سيهت يهف تّساه لوقت

 «سيرقنلاب َىِدْنِع ىعَمْطَت ال ىيبه ىييهف ِكيِلاَيَل يِدْحا
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 م

 و ةه 0

 عؤفا داو 2س ةقلخ هلاو 0 0 سن يلا سن

 سيلخلا ءافقلا لاذقلا «لعتشاو رشتنا طاشتساو ديهي تاهن
 «دهضايبو ةداوس طلتخيلا رعشلا

 نيضيئتس لا بوبذلا «بيشلا ةءرذلا 0 كنرينت

 «اروهد اسورح « ترخآ 00 "ند ريصتس

 ام ٍرْيَج برعلا لوقت ًاَقَح يا ريج «ثّْوص ْثْضِإ «لثم ّلن
 باقلآلا ىقالعلا «لاح ّلك ىف نوضفخيو لعفا ال اقح ىا لعفا

 رعاشلا لاق ةيقدلاع ةلحاولا

 ءسِبَي ىوْذَي ىوذ ءدوسالا رعشلا كلاحلا ءرّيغت لوحي لاح

 عنصي ام لثم عنصأ مئاوا ءوطخلا براقا جيادا «لسحلا لاتقلا

 «لبحلا وهو سارعلاب دّيقملا ريعبلا سورعملا

 «نوعاللا نودماسلا «بّرَط ىلع نَد ىلع نيعُيلا ىدوُملا

 ىا كب ُعَوْفَأ فوس كِتادَمَس نم َِبَس ىلع تنا لوقت برعلا

 هعبجو بيبللا لاجرلا نم ءْدّبلاو سانلا شيطلا ءكِيِطاب ىلع
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 «دسجلا لاتقلا ءليوطلا رجحلا ليطربلا ءكيَع ىلع قرا

 «ىِدعابت ىطيبتسا

 لوقت ءاقِدُصآلا ءابحالا ءهنّبِعو هتيتش هتآذو متاشب ئذاوب
 ىا مهادنت ال «هتابحأو هتاقدصا نم ريمالا ءاقدصا نم اذه

 نسر طرلع ءابيغ ارشح «كيلا قيسي اال كاديجاال د د
 يسرا اذا هطلغت هطلغ تفو ظالعر طولخ قيس ظلخ ل
 ءاملظو اًمذا اًبوح

 و22 هر و

 كال ءاّنأَت كتانا اناو هتدسح هدأَف توسع كفاك

 ءاهفرعا الف ةدحاولا اًماف كلذ لثم ميج اضيا ةَمْللاو ىباكعا

 لعفي ضعبو ةرادنِح مهضعبو ةقدحلا ةريلنجلا « ثرظن تجدح

 بضغ ًطَقَتْنا بضغلا طيفنلا ةَريِدْنِح ءاسعفلا لوقو ةروْدْنِح

 4 5 15 طقنو

 بجعاك لوزاك ءاضيا ةيهادلا سيدردلا «ةيهادلا 'سامعلا

 ةفيحعلا ٌّطِقلا «باتكلا رْبَّذلا بتكي رّبذي «بّتككلا لوولا

 « طوطق عبج او

 مهلك يا قمحلاو روعلاب اوداعت دق لاقي تهباشت تداعت
 رات ل مص 522 <-

 6606 ا
 2. ( فود 5 روعا
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 «تربكتسا مهيلع 1 يلع تاَضنأ دس دعم ىشفم « « كلقم يبد هالو

 مظو تار هةىبجو لْثم دكر راص ضا روفتلا روملا «ّلْذو ن

 يتلا رُمحلاو ءازغيلا نم ىهو طئاع اهدحاو طوع ءلائمآلا
 2 لي مل

 03 ىنعي لا ءاشعلا ليصألاو ىسمأ ىنعي لثصأ

 «ةياظعلا طوفرضعلا مصرف دحاولا هبراقع مدخضااو

 1 ايلا ع ا 0 نك 6 سانلا 377 5 0 انف

 «ريرصلا طيطالا « 8لكاز نس قوش - لعتاب -

 ةرتنشلا «ةقنخلا ظاظللا ّمغلا ظأللا ءهتيبغ اًنييظت تأّيظ
 «ةينامد ةغل عبصالا

 ءيلابأ لفحا «لاجرلا ىلع ٌبِيَك ةّرق اهل لاقي ةّيَح زق ايه
 قلصهملا «لثم ديو ديدن ءاحيم مَ د
 وهو نينثا قداصت ىتلا طرفضلا ا ةباضعلا

 ىدسالا لاق كَيضت َتدَمض دقو ليضلا

 ىِنيِرَّذو ىبحاص ىَبِحَأ ال الا د ا اييكل 0

 يا علاظ تناف كسفنب ٌققرأ يا كعْلَظ ىلع 00 لاعي
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 «تّسكذ تنطر «للولا ءنِضلا «هتخوو هتحذو لوقت ةتسأ حذو

 ةتخأ هجوزي نا ىلع لجرلا تخا لجرلا جوزتي نا راغشلا

 ىناطعا ال لوقت -ىش الو مهرد نم طيسف نم «تَيِطْعأ تدكش

 ءوعدصمو عاد توهنمو تهانت هوعد ىنعي هب تننهت 1

 بسعلا «فيعضلا لطرلا مهفعضل لّطَر دحاولا نايلغلا لاطرالاو

 لاق «دلولا

 اهلايع قيرطلا ما هب ٌصخت مصانو يقلاولا َبَسَع نرداغي

 « ةبعلا طيرشلاو هعفاف مهنم مالا بعي د 1 مهقرس

 يدغو «ريجآلا فيسعلا «بتكاعبلا بلاتيلا ىنبيعتا يلع

 سينتلا ركقلاو ريبكلا رم « دنغَي ةْلَغَو هم داخ ىنعي

 رك ىفو نابل ىف ىِذْنُيَو هيلع َةّلوَي كَتْعَي سيتلا الا رُكقلا امو

 ءطِفقي طقق لقف داز اذا طوفقلا «سببي كتعي

 عي كلاوبو ةواذعلا ةركملا 0 ىنعي -- ا ىا

 ىتح ةليتحا ىأ [ذَكِي وي هتلته هثأبآو هب وه ءاياوق ل رق

 طشتاذ :ةسيبسلا :طوطشلا“ 7 نووقا !نسكلا)*' هقلب ناعم



 وب
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 زاهجلا ىن ذخالا ثاعنالاو عوزفملا دوءزّملاو عزفلا ندر 0

 مهب تطلتخا ءاطلخلا طيلخلاو موقلا َثَعْنأ لاقي ريسلل

 هضايب طالتخال محصل طيبشلا رهلا طاطغلا « ريسيل لعتيل

 «ليللا 5

 اذا نوفل كلذ ىلإ دنا لاقي ءادوق ةلحاولا ةداقنملا دوقل

 رطش ىلا جرخ وك رطش ”ندوتلا ا ةقتقتلاو هيلا 7

 «ءالخالا مالخالاو مهفاش فاش «لزنملا ى ننطلا ءاهوشج ى ءأ ةفوكلا

 «لعب ىذ 6 يذ « ليعب ىأ ىنطلا يلب ميجا 0م

 تثج بجعلا طيطبلا ءرصقي مهريغو همالك ءاوُحَت ىف نولوقيف

 براقتملا رعاشلا لاق ةيهادلا اضيا طيطبلاو طيطبلاب

 اطيطبلا اهنم ناقارعلا ىقالف سراف ىتئام ىف ةلازغ

 لجرلا فغالو هتقغالو فيغل مهدحاو ءاقِدّصَألا ءافغللا

 اذه نم جادلاو جاحلاو اوبهذ نوجدي اوجد ءاهلبق ةارمالا

 طيخلا رما «مهعجارو مهدار مهئيفم « جد نكلو َج ام لاقي

 «ءاكبلا 8 ةرثك

 «كلؤنم كارح ؛« لحي وهف رظن ٍجدح نورظان نوجداح

 ءاضيا مات طيبق «لصتم صاو «مات مدرج
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 مهيلع ّسرفلا ثأصن هرصتا ءش بحاص ناك اذا ربتم وذ

 ”مييلخا هن هنليح

 50 ا نالت مهل ًاتتنا لاقي ثيربنا تأتتنا

 هتءذه «ديدشلا سرغلا ىاولا «هيلع هتليح ىا سرفلا هيلع

 نم وهو ىنعملا ىف مهيعنذك مهتردو هقعطق ءءذها فيسلاب
 «تعفد ىأ تءرد

 عمرلاو ردول ولاو سوقلا لقم همأر ريف قس عم نوكي ءىش لك
 تا

 0 عا ةاهتيتتو اهمو م امر نكلو «لاق ناسا

 هترفع انا ةناج عدو ردعلاو قش قشنا 0 سوقلا ىنعي 50

 هماهس لعج دكلولا ىنعي +ىَّئِضلا ءقعت 3 يأ جفت ماهسلا ةذعو

 0 اا موقي ال ضَهْنَي ال ءوني 1 ءاهل دكلولاك

 و خدم
 لوعفم ىنعيب ليعف سنللا هبيصي يأ هاتلي وهف هتيمر يا

 0 يَا ةيرصم م لاقي ةديصقلا ىنعي ةَيَّئَصم وواهف

 ييَصلاو ُةَيحلا ىَتْضَت امكو نرفلا يّتْضَي امك اهلبخي ءىش لك
 اهأدتبا ىذلا اهُمداب «ثفعض ىا رما ىف تيلا «فيعضلا ثوصلا
 ءاهلاق

 درك لا تا ايت رو ااهتارحا اهبحار 7

 هللاو «لقثلاب ىَّبَعلاب هتلقثا لبحلاب ريعبلا تأطش كتطشك

 : فيبعا للو «ملعا ىلاعت



 رار

 ةبحلاو ىامت ولدلاو يايناتو يئمنت ةبرقلاو كنا يا يأمتو

 ّسنتلاب رمالا نطلخ ثأثر لوقت نبللا

 «هلمدزا ام يا هليح َبءدزا ام داج لاقي لماحلا بّيدزملا

 كلذلا ٍنوَم انا ٌيوقلا طرا يداعيلا ريامملاو ةوادعلا ةرئملاو

 لوقت سدقلا أفكي ابك ههجو ىلع هّبكي ىا هآفكي ءٌئوق ىا

 ليسي ىتح كهجو ىلع كيقلي ىا ئفاك ِفاك بر اي برعلا

 كرضي نياخ وهو كلبع كيفكي ناسنا ٌبر ىنعي كنطب ىف ام
 « كلاتغيو

 عم ىلؤنم 257 «عضوملا اذه ى ةبيرلا ىنطلا

 تاب ءاوءرقأ لقف مهيلسا نم اوند اذا مزعلاو اًيناد ىنعي

 «+ل تأبع دقف هيلا تبهذف ءىشلا تيار اذا كلذو ىبهذم

 اضيا لاقيو وندلا وه ابنا هنم توند هيلا ثفز ةأنزم

 « تيقر تاز

 د اًنيِرَد ةولعج نالفب نالف ونب ارد لاقي ىب ُىردُيِل

 11 روت ىدل ءاليوحلا .ىب ةوّمذو مهليري ناسنا 00 اذا
 5 20 000 5 6 بك

 « ةرش ةأر لفن فاجنم م ندع سرا ال
000 

0 . 

 و

 اا ءةتمملا :ةأقانلا» فيعم ًانآثن ءريغل لوقي الل
 0 2 2 ا 5 َّح
 نالف لاقي كرست هربام «مهتيار نيح تابج لاقي نابحلا



 اا

 تلو !ذاوإ لصاإلا,اهرألار .ءايحتسالا يف .اطططمالاو. كلذ الام
 دالاو هيشغ رمالا ُهّبَتُثَأ ؛رخآلا ىلا ايهّدحا تمرا لبحب البح

 هْحَدشَي ال هّوطفي ال ءرمالا نم ميظعلا
 هباصتا هئابحا ةأقارملا كلت مهفطاليو مهيرادي هباصما ٌيفاري

 5 لاي هتذاول ىذاَو 2 دحاولا هباكحأ اضيا ١ ةدوبحو

 ذخا ام ىلع مْزَأَي دسالاو هيلع تضبت هيلع تمزا مزآ هتمتش

 «نتبضغ تئتمح هبضغم داك شضبقي

 تئلكتف نالف ىنيتش لوقت تلمحت تئلحت مكو اهانعم نكاكو
 كلدنلا كددا ندم اي تاشنادس*نطاع ا0

 تناك يا ميرلا هذه ىنْشَمْدو ىِنَتَمَد لاقيو ىنتسؤو ىِنَتْمَءَد
 “ اههركو هيلع تقشف ةنتنم

 ءاَعَص لثم ًاصأص دق حاصف لباق اذا بلكلا لثم ٌيصاصي ٠
 لكاي اغلي تررغ تانك اراف اتباح «لخدب هبلطي ىذلا هرات

 ع س

 متشي هأفلي ال نم ًاَفْنَي اذه كلذكو هيلع ام لكا مظعلا ْأَقَن
 < د شي ال وم

 ينعي. هلآ نم. ىآو :هلزعم نم لزفم |ئَيْنِط ُدْعْيَأس اسم
 «دلعبا ةوسنا ءلسج

 تانيزكيلا.,اساتيموملا :« ّىَيَك :ىضاخ هع. تكا قابجلا يدكلا

 نلت < قيحالا قرا ويك مالا لذا قيقا مسالا نام
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 اريصق ىقب اذا ءىدك وهف :دكي عرزلاو نراو عطقا َىِدْكَأ

 هنيع ىا لكاسلا ةأجن اودر لاقي مهنويع مهتآجن دوف ال

 ءالاهنلا ٌحِئَأنَت ال كنا لاق ٌىرلا ةاثاثلاو بيلحلا نبللا ءىسنل

 ىلع 00 ةوثرأ «اهشطع درت ىا ءالاحلا كرادت نا لثيب

 «نيطلتخم ضماحلاو بيلحلا نبللا ةثيثرلاو ضماحلا

 « لسحلا نعت تاَميْلُم «ثلكا تّمضق لاقي مهيعطأ مهتضقا

 هلآ لا نابلا لرقتر اهأبل اهتاهما اهيقست ىتلا َتاَببْنُملا

 رفعلا ىأملاو «هّبلت ىهف ُهْما هتأبلا لق ىدجلا ًةاشلا ًابلت امك

 هبلحا ٌهَوَبْلا ام لعب ءةاصح ةنز ةآكم ةدحاولا منغلا نم

 ءاهءابل اهتبلح ًداشلا ثآبل

 ْلْكالا تأدلاو عمجا هّمضت ُكرمَرَت ةعساو ةَبَأَو رّْذِق ةءزاوز
 مىقلا ثآجها هْمْعْطَح هآككت ام تلكا تتش ام َتثءَذ لاقي

 ءدزكا نإ تنك مهقيعطا

 « ىلكو هيلا رظن نيح ههرك ىنعي ٌرْيَمْزَأ لثم رظنا نيح رِيْذِجَأ .

 امناو كنم وندي ىذلا يدآلاو عزفلا رالدطإلاو 50000

 < هفرصأ ادا :ءنحأ ينط وندي يأ ّط 5 نا لوقي ؟«فيضلا ىنع

 كابل يبَأب يِبأِب هل لوقي هأبأبي لاجرلا نم دّيسلا ٌويِوبلا

 «دب تحرف 0 ندع لاقي 0 5 « نم 0



 !ذه

 ىلكعلا مازح ىبا دتاصق حرش

 ىا ناك ةكرلت ىنسحا ام لاقي [ىومالا] ديد وبا لاق

 اهل راك الكا عضوم ىلا هتيشامب بهذي ناك اذا هقيعر

 وهو اندنع ام بلطو اناتا اذا نالف انأنهتسا لاقيو «ىعرملا

 انهتل اتناه تيّيس اينا برعلا لاثما نمو مهلوُعَي ىا مهْوْنُهَي

 نم يونس انه رجلا ى هذرلا لوني «نكلا ةجلاو ليك لا

 بشعلا ىف لبالا تأمر هيف ميقي ىا هيف أامريف بارشلاو ماعطلا

 اهتءَّلَّبف اضرا ثيتا ءةهركيو هبيعي هءْذِّبَي «هيف تماقا
 « اهتنع و اهتهرك

 دقو ىنبللا نم هيورت نا ءاصحالاو هيعطا ىنعي هتنعال
5-7 
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 اير تبرش انا تصح

 تارا لا سلا كاش ل للا
 وهو ىرخأ ىلا ةدلب نم ءىجي يذلا يناثلا تنا ءدهدلا

 ل ا

 نم مهل ثآزج لاقي مهل ءزجو كْيْنِطي قحلا لاقي نطولاو
 “اًكيضن اذنه تلعش ىأ اءزج ىلام



/ 

 وم

 خم

1-8 

 هو

 هأ

 ها“

 ىنإن

 نوع

 ف

 ْنَقْنآلَو ضفانلاو نفق ِماغلاو ضراعلا امو

 دعرالاو (نامرصلاو. نى 'انلكلاَو ناقتكلا امو

 ديزا ديزي نم ىرعشف ىرعش نورقخت ال الا

 ذكرللا مّرشملا تركك اًرْغَس ْتْنَسَح ذقت
- 

 أ نابكك رضح ول اًكِصَق
 00 د 0

 هدد نك ال كش كيو :لواصتللا لف الآ

 ادن ةقعألاتقآو عراضلا ٌرِغاصلا َتْنآَق

 ْدَرْدا ٌديِدَحلِب لِتاقُت نيكسم اي تلك ْنَقَل

 د1 ناسلا نادم لف كه كرما ناو



 وعم

 ع

 نكلايقاز ةاقكلاو ذ -ةليسلاو ةاةنهجلا اهو

 لَمِرَحلاَو رظطْعَجلَو رقعجلاو ربعجلا امو

 ْلَهْوَملاَو ٍرَيَثِعلاَو رهبعلاو رَقبعلا امو

 ذرْخَتلاَو ْميِفَكلاَو ُمَمْوَكَلاَو حكشكلا امو

 ْنَطوُملاَو كوكعْرلاو ك وُْنْضَملاَو كوكيصلا امو

 ةسليلاو نوششتلاو ش .وشلاو قوشتشلا| امو
 ْنَلَكالاَو ٌطيِسَفلاَو طّيغآلاَو طغطغلا امو

 نهفآلاو ناوشقلاو ىن اميعلاو نابثعلا امو

 ُكَلَفْفلاَر عطلبلاَو م قليلاو مكيهلا امو

 دوقالاو مولظملاو ٍّ ١ د و موشيخلا امو

 ْلَمِرَقلاَو صيركلا امو شيكلاو صيصكلا امو

 ْنَقِرَقلاَو نطاقلاو نههاكلاو نهاعلا امو

 ْنَهِرَعلاو صاوصَولاو ص اْنيلاو صاقصقلا امو

 ْنَمِرَآْلَو قاديقلاو ى افعيلاو قافيقلا امو

 درؤدهلاو طاطليلاو ط اطقلاو طاطغلا امو

 درحالا اير ندلا امو .نظلا انو رظلا ا

 ليصبلاو قسافلاو قتانلاو قداعلا
 «© هس 0
 ٌلَمْفألاو ضافواألاو ض افئآلاو ضاهْضَملا امو 6

 ٌنعقملاو ضاونآلاو ض اًضَنلاَو ضالضنلا امو ب 5
6* 

 مى



 ملأ

 م

 م

32 
٠. 

 َْكِرُم ال كتاغللا نإ ثاغللا ٍثُح اَذ كتوُذَف

 ُدَدَقلا ام هللا َكادَع ىِنَرَبَح َلِج اي الآ

 ٌدعلجلاو رهبالاو رشقهبلاو رتعحلا امو

 ْذَلْيَآلاَو ْحمْرَلاَو مَلْعَم آفَشلاو مقش

 ْنَكنآلاَو ْيِيْبَآلاَو مخل غلا َجَقْرَعلا امو

 نَرْسِهْلاَو لكلا مَعَ ُْمَعْبَصلا امو

 الاو ٌلَعمألاو كلتمآلاو لككمألا امو

 276 ْنَعْلِسلا امو ْحْذَبلا امو ْمبَنلا امو ملا امو
 ةتسملاو رقمألاو مكسعملاو رّوخآلا ام

 نجمك الا ُةَوَضألاَو 3 وْطَألاَو ٌةَرْذألا امو

 نيكو !نكرألاو ب زرالاو .بدزالا اسمو

 ْدَصضْعيلاَو ُبوْطَرَملاَو ْب وضَرفلاَو بوْرْخْزلا امو
 ْنَصْخلاَو ُبَهْرَقلاَو ٌبَمِرِقلاَو بَهرَقلا امو

 درْفِصلاَو حاَصَتلاَو مخ اقثيلاَو خاوخولا امو

 ْنَهْرَسلاَو نارْطَملاَو ن اثّرَعلاو ناذحتلا امو

 ْنَعِرَصلاَو ُتَّبْعَالاَو ثقغآلاو تَكْنَعلا امو
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 ةاَكأ ندي مده

 اَم اذا َنيِنِسلا ىدَل لاو

 ماذ ءانسح لكل ؟ىَش كن
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 ماكإ ماكالا قوف تاَقرشم

 ماطا اَهَقوَق جيمايس نم
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 لماكلا

 مالحالاو ِتاروسلا ووذ انإ

 ماوقألا ُبراحَو ٍروُمألا سْياَس

 مارحإلاو للا
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 دبات نب ىفص وجنا ىننكلو
 ا ل 2

 اهتسا ةلخ هبوج ارووظ ابضحو

 دوسالا نب ورمع لاق
 ًرمأ اًرمَع ِكاَحأ ثرَمآ ْلَقَلو

 مِيْيَبَعَف اَهَدْعَب كثرما اذإق

 تح سوما ح9
 : جا .٠
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 لماكلا
 0 2 تاذب هئَيَضَو 22
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 ىمدقم ةهبركلا موي ىمدثا وا

 لماكلا
 همَعَك ريغ ٌلاطُيآلا اهِتارَمَع

 مَكْفُم ٍميِلَخ نم طقاست ٌبَرَك مهقكاو مهمادفآ اًمئآكو
 0م سو

 لق ةرم ءالدز تعيس امل

 مهءاعز ناك لهذ نم عْبَجلاَو

 مهروُكْأب اورَشاَبَو حامرلا اوُفَذَك

 اَسِياوَع َراَبَحلا َنْريْضَت ليخلاَو

 هدو لب ىكولا نع َنوُْدَْيال
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 ىغبا ,رهم

7 
 لح لآ اجل تنك تْوَملاَو

 مَّدلاب رطْقَت يفَو

 000 اردحا دلكت مراهتلا نو
 َتْعَش اَنْبآ اَهْدوُقَي لامجلا ُبْرُج

 مَمْقَألا رابغلا ىف َةَعيِبر

 ةجاعكلا تحك

 كت د 2

 5 مار نحكم < 0

 )00010 اهسيم
 مِيظِعلا نولك ٍةَعباس لك ف

 هه هس © مك

 مَيْذِح بِ تْوَملا َتْيِقَتآ ىَنَح



 ىكيلا ٌءَحَكْنَأ موقلا ميِدأ اَم اذإ

 ىوَتْلَي ٍنيتيرقلا لبَح لَوَي ْمَل اَذِإ

 تفلح نركا نأ ًاوجرأ تنك لَو

 اهب ىّدتمي كل ىدعت ترد

 هه - 05

 اَبِتاَد ةّتهب رصت ىف اًمصغ ىرأ
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 هكا

 امّرَصَتَو ْهَعْبَمَكْوََو يّرقت
 امّذَك نأ ىوقلل موه نبالَع

 0 0 ٍةهبش ىذ نع 0

 5 0935 خش

 د ىزللعتو

 ه-

 مثيِلَع ام اًمهيف نالبا امه

 مَنَحَتَتَو متحَفْلآ ْمكمِش ناو

 مكيِحَآل اولِقْعَاَك اَلُقَع ناك ناو

 ْمِهِنوُبَل ناكَم يَسْعَألا ىِنَب ُتْيَرَج
 َتَعَر ولو موجولاوكشت ال ٌسيِراهَم
 م ضايجحلا واسأ ُبِرْشَقو

 اهراد ي
 أك ىلع اًْيك ٌعِلْبُم ني <20 لس ك؟ | هو 3ك
 نع منيا فخفت طا

 ينم ذ ذ ٍلزاغملا انس لك ىَبأ

 ُمُهَنِم علضلا ٍنْوُسَأْلا قاقدلا مَع

 مهذدو سللا َبرَق ال مهّدوب

 جيرقلا
 و وغ

 الاسف نأ ةتنين نإ ابضوذاق

 امه ابك ِنْيَعِب اَنْيَع مثنِش نإو

 ابِحاَقَملا راكيلاو ضاخكلا ٍتانَب

 امئاورلا حاقيللاو ضاكملا مارك

 ايجامج ن تعز وأ ٍفافْخ تابج

 اَمِحا ةريريلا ءام ْتَدَرَو ناو

 ابْياظَعلا نيلماحلاو ْمِهَتاَوَس

 امتاوحلا ٍنوثألا رح ْنَع ُلِسْعَيَو

 امِعابع بابرلا اًهيِف نكت اَمَلَو

 امِياَل تنك او ْمِهيِجاَهَب ُتْسَلَ
 اًمزاج ريحا نم مهيطعم لاز الو



16 

 ىنعاطا ىتح موللاب هتعطقو

 يلم ىلعتلاا كفل ادع اَعحَرَو

 ةكيرت تناكو ىَياَبا ثيراوُم
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 و 0 1 لاح

 اهتكرت نإ اهْرْيَع مأ ل لَو
 انوامد طاسن ول انا ثراحآ
 نم ال رن ١

 ىِنَتْلِح َةَنْهْب ٍرْصَن
 ْمُهَضرِع َىِضْرِعَو ْمُهْنِم ىَنّنا الآ
 اَضَعلا عرفت ام ميلا َلُبَق ملا ىِنل

 و هن ه-

 ةذح رعَص رابجلا اَذِإ اًنكو

 ىِتصيِقَن اوذارآ يلاوخأ ريغ ولف
 ِدِقَك عطاق َلْثِم الا ثنك امو

 ىَرَي ْوَلَو عاججشلا قارطإ قَرْطَأَ

 محو زآ ةئيقحلا رْهَط يلَع ىفأو
 0 0 6 راسل 0 و 6 6

 | د دنهل سارلاو هعركأو
 ْمَطحلاَو ركنلا بحاص ٍراَدَق لآل

 ليوطلا
 ايلا نايبالا مَرَع انآ
 ابمَّدِملا َميِمَللا ناك اًبسح هل

 ا اجل نركانآا لا فلا بأ
 اَمَد مد سمي ال 0 نلباَرت

 ايَتْيَآ ثنُك ْنإَو ْمُهْنِم ىبَنإ الآ
 تمحو هفنأ ىيكي فنالا ىِذك

 اَملْعَيِل آلا ناسنإلا ملح امو

 اَهَنَوُملا
  0هو ٠ 2 د اف اع 00-7

 .ونتفي موق سانلا نم
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 اهلك مصاف ىَرْخا هَل فكب
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 آ] ممم

 اهِلام عم انلام دير امويو

 ىننإف ىّهانت الإ اهل تلقف

 اهموكع اَسْبِح سيعلا ِكُئنَبْنَمْكَيَل

 ُمُثْيِلَع ٍنَعَم نم كيلم ّىَأَو

 ةريغ عزجلاب ىح ال ناك ىشمي

 قِداصَل ىَتإَو ىرْذآ ام ِعللاَوَق

 سل ناو
 ٍينِثافِل لهسو لزج بطح يِذِب

 2 حت ٍداقو مالسيلا ىف راقع ىدنزو
 نياك َموَيلا َكَّنِإ ىباكك لاق

 ةفيكك نّيبطم نيل تّذخحأ

 ايداك ىتح نايعنلاب ب فوحا

 اًبلاَس َبآ نإ ٍتْقَملا بايِث َتْسِبَل 5-9

 هلْجِرِب اًضُخت َبرتلا ّنَع ريت
 ةقابن؛ظنش انهناك ٌطَمْلا هَل
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 مَسقلاَو ىلأتلا ىتاراج ْعَمْسَمَو

 مْدَعلاَو ٍرْسْملاَو رسغلا ىف ٍةرِم وو

 مّرَك ىذَو ٍلالَج ىذ اَدْبَع ْبْذَعُي
 منغ ٍداوذا لنع الو منغ الو عاقر

 0م ل 2 ل قاسم حر لو

 مخغا ما لالضلا ىناي رمخ نما

 ْمَج ءْلِ َمْجَرلا اوْعْلْبَي الا عوج ا نم
 مده اَهَل َلاقُي ءاْرَغ ٍةارْبِمَو
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 ماسلا

 مرا َكَع راَدَق اف اَمَك اَنْيَلَع
 مكللاَو يِماَسَملا راسيا فخ اذا

 ملظ وا راج نّم لك اهيِف تفلاَحَو
 مع نبأ وأ اًميرك الاخ هَل ثلتق

 ميِدلاَو َلْبولا ْرِظْمَت ءامس نكلو
 مجرلا ىلإ رجا ءاةةمتن ا ادي

 مك وأ براوشلا قْلَدلا َمَلَب ْلَقَو
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 مخن ةرَهْبأ سم اَم اذإ حي 2 5 2-0
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 ملسلا ٍرِضان يلإ وطعت ةّيبظ ناك ٍعجوب اًنيِفاوت اًموَيَف



 ©: تساص

 لالخ  كْسَي ىّتح ْلَثَي ال ْنَمَو
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 ىِنَبَس َتّتِش وَل َيالْوَم ْنَع ضرْعَأَو
 اوُْيْضَهَتَي نأ ُلاهَجلا ِثَبْلَي ُمَلَو
 ام َنْعَب ٍةريشعلا َماَيَآ ركْذَو

 ىتَريِرَس ٍلاجرلل ِدِبْمِب ْتْسَلَو
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 لوبقي يبل ءاروعلا مِلَكلا امو

 ٍلوُنَقِب يبِحاص ُهْنِم ُبَضْعَيَو
 ٍليِصأِب ُهْبْلِح مْوَي لك اَمَو
 لروح نيكس لاب ملجلا اَحأ

 لماكلا ل
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 لوقتي ضعبك تسلف قيد
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 ليرم ريصح
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 اس 0 | 0 م اد

 ىنمولت سْيَق مأ ىِنَتَبَصْعَأ ْنَعَ
 نكت ال َكَسْفَت قيتسا اي الأ لوقت

 مِلاَس ِكَلْهَمَك وأ ماظِع ىَقْلْمَك

 اًدِماع َكِسْفَنِب ىمرك اءَوُمآ َكاَرآ

 ةبايا ٍبْيَعب ىَجْرُي لوي ال ْنَمَو

 ىَنَبِنَم ىِخارُي الآ ىيَلْعَم مل

 هَتيِبَهْرَم يذلا توملاو ِكناق
 اَعَد اَذِإ ُباَجي ال ٍليِدَه ىِعاَذك

 ةقيَسَك لظآلا ىماد ٍبَذَت ىْذَو

 ةفافخ هنَع نكلا ثعفر ِداَرَو

 كار و نه يدق ارد 9

 هثوعَد صيبقلا ٍفاطعأ قَّشْنُمَو

 ُلِحتْراأَم َكْمْوَم لاط ْلَك 057

 اهتاك موجخلا زاجعاو اًرْيَحت

 و اهنآك ىتَح ءازوجلا َِلاَش ْنَقَو
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 ليوطلا

 ٍليِيجحب آلطاب يلثم ْمْوَل امو
 ٍلوُحَد ماقملا ءارْبَعِل قاسن

 ٍليِصَوِي كياه ٍتْيَمِل تْسَّلَو
 لوغي َلاجرلا لاتغك َيِماََم
 ٍلييس لك َلْوَه ىَسْعَيَو بوجي
 ٍليِقمل ْعِضْوَم ىتذآ ٍرْيَغ يلا
 ٍكيِحَر ةافولا ىِنْذُي الو ىووُعُ

 لودجع ْرْيَغ َسْفَنلا نأ ول ىمابح
 ندا هلاذع امو 3ع

 ٍليِدَه ءاعذ ْنَع وْلْسَي مف الو
 ِثيِيَر َنْيَبَو ىَيْيَب ةطقاحم
 ىِبيِكآ َّكَع يداز ف َرِموَأ
 يو نأ 0 لبق 2
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 ةتاستلا لبق فراعلا ُلَعْفَأَو

 ةلِشْلَسِملا ةحاّسكتلا ٌنَعْطاَو

 ْهَلِعَبلا ىِدْيَأ نْعطلا نشاطا اَذا

 هَلْيْنَأ اَعْرِجَأ ملف اهتدّصفآ

 هَلَعَرلا تاذ ءابذخلا ْنَعْطَأَو

 ةلوالل اننيب ِنِبِلَع لَو
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 ورمأ لاق
 ةَجولخكو كر و ههنعلطت |

 اًينلا لجرك طاسفأ 2 كل

 ا ريحا ل ْتَلَح
 ل هرخأ 0119! ع -

 اءرما
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 ةللكبسلا ةتاريعلا ََيِنَأَو

 0---- ا 0 ث 0 كن © 2 6

 هلتقملا ءاوس نع تمع ثيح نم

0 000 
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 داّبع نب ثراعحلا لان

 ِئاَبِح ْنَع ٍلياَو ْبْرَح ْتَحِقَ 5و © م ني ماج ل
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 هرب

 هَّلِظ ْنَعْطَي موَيلا َةاَرَس َّلطَف

 دفكب يرَيمجلا ٍفْيَسُك َحاَرَو

 عيل عِنام سفتلا ٌريزع َبآَو

 ل ريمع نيوريخم .لاد

 ا ا كح هز 251 -

 هاا تنحل تما تورو
 لولا ميِرْبَك ٍتّبَنَج ال تناو ه

 ُهَلَرعَألا اَمْلَدَح َماَيَآ ٍتْسَلَآ ٠
 ا 0

٠. 

 اًبان كني نامّرلا ىَقْبَ
 هيرست ىلع اب

 - 0 _ع
 0 ه- 3
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 «لهبم

 ةلوعقلاو ككتفلا ىشما تبراق ٠

 هَلَبنِهلا حار ناعْبِضلا ةَلْعَرَح ٠

 هَلِجحلا قاسو ٍلْجملا َنَسْرَمَو
 كلما ٍغَتَو ىعفآلا ةّشكو

 ه4

 التقت تح نييردسو بارطآي
 |0011 اانينلب هلع مقل ااضَم
 الّهَيت اهنم لعبلا دارآ ام اذإ
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 هل ءىش ال اقليم ةارآ تلاق

 ه3 ند نق ااَعِلاَد 2 ثّلاف

 ٌةَلقلا ناليق بارضلا ىف اَنَأَو

 ةلفقم ماقللا َدْنِع اًمِحَرَو

 ةَلَعلاَو راقولل_ ىنيرق اما

 ٌهَلَبَسَو نجآ ءام لك نم

 ةَلَعجلا طيلَو بَضلا َنَضَعَو
 ْهَكَبَوْبلا ةنانيلا تشق نأ < ينو



 مو

 سو

 انت امك زاهتلا .لازإ اذا ركن

 اًطِضان ٌسنخآ ّلحَرلا ثتوَسك ىِنَأك
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 هفلت ٍفقِح قاطرأ ىلإ تابف
 200 - ا ل عاد ل

 ةليل ري مل ءافطو نم
 1 ا نا 1 5 5و ل ه2

 د قورشلا قع م 2

 اهناكو

 ىِفَتْبَي ىراوحلا رك ابك رك
 كلنا يه اةنكر دا: اهو
 25 هَلَّثِم سانلا مي مل اًحالِس

 هقور رمح اذا ايمح اهسرامت

 اهتايراض ٌهَقْوَر ُهْنَع طِقاَسُي

 هال

 السرتل مير موي تبع ىِه اذإ

 الَسْلَش تييلا لع ىرفِفلا فيكاو اذا

 الفراف ٍلاحر نع ىهانت قينف
 سا ناسا حا 02 هغر 1-2 هَ

 الفجاف عير نيلار وبا فجت

 الَمْوَح ٍداُجاَب اَدْرَف ىوَشلا مَحَأ
 الصوم حور ىتح ةودغ ندل

 الْبْجَأ ٌرواِجَو اَهَنِم ٍلُبَجأ ّلِإ

 الكفل نامحلا .ىرذتت :ةينياش

 الَوْطآَو ِهْيَلَع اًهْنِم ىَذأ َّنَشَ
 الّيهأ ٍلمَرلا ٍنِياَض نم مقن يلا
 الكا ميسم ران اَلَص في

 27 البخاو افاطع كش صنف رح

 الوأ رشلاب

 الهيت

 الَبْقِيَف ّركَي ْنآ ىَقْلَر هللا يلا
 الخام افرع و بلبل خيرك

 حالس

 الهناو نهفاوجا نم لع كقو

 الرخا درس نْيقلا نيوَح طاغي

 نماتليل ادارا د
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 نأ ةرثأ فيص بيساعي

 الذعاو قرأ اَكيَف ىحأ



 ها

 هال

 2 ف ه0 2 5 5 2 ٠
 ليوطلا ىيجربلا ةاطرا ىنب تراعحلا ىنب ىباض لاق

 البلا َنِم لوقت اهيناغَم ناكت

 ةجاح ىل اًيِضاق ال اهب ُتْفَقَو

 ٍةنمد مسَر نم كيكبي اَمو َتْيَكَب

 تان

 ىَدَولا َنِم العلا ُبْكَر اهب ُلاهُي

 ْةَصْخَت َتْهبَش روتلا اهيِف لاج اَذإ

 نجت ْمَل كلا ُةَعْفَو اهيف ناح اذإ

 الَوَكَي نآ رينلاق ىوِيللاِي ىَبآ

 الّيغت ال اهلها ْنَع اهيئاس
 الكارت ايش راذلا نيبت نآ الو

 الَهْجَآَو لص تناك ىَتْملاَو اهب
 0 دب خس بت
 الكفل ([2 دلل اعاد او

 الثعلا يلبآلا :نوكفُي .امارك

 داق ل اهالعأ للك

 الَرْجآ براغ َحاقْعَملا اهب لات

 الكوتو ىَضَم ْنَم الإ موقلا َنِم
 اَلَّبَحت ْنَع اَمَو مهيداه ٍفْوَح نمو

 الوْرَه سباَسَبلا ٍنيبلاب لآلا اّذإ

 اللفت اهددِج آلا سيعِلا اهب

 . القت نأ ىقفلاب تْنع نيبلا اذ
 الَيخآ ليواهت وآ ري ليواهت
 الّهَيَع ىشملا ىف ءاوفد تَْدَغ اَم اذا
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 قولو فمع هناك رخ يَمح ىنَي مامر ه:هتياصإ مم
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 يا كت واد م وم ه4 ع ند

 قوزخ ةفعاسم هب ربت اضيرج ارق نبا انتلفاو اد
 قوحم عّذج ْنآك اهيِداَهو اًبانذلا ةلئاش ضرآلا قشك مد

 و 2و دو 7 كريد 2 3 00 9و0 نم يه

 قيزحملاو رتاشعلا تركذنت انم ربصلاب اونقيتسا ايلف هو

 5د 4 - 5 9 ع ندد 7 مان 52 م نا سس ل لس

 قوسن الو دوقت ال انكرت انكش ولو انيقباف ا«

 و 70 ها هحاب هه نة نى, 2 - نب 9

 قيملط ايبا لك ىف انل مهيلع انساباو انيعناو ن4
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 هع دبعلا نب ةفوط لاق

 كِلْذَك يلعس لهآ انك له لآ انهتاَّرْسَو' 'كيزاج آلا َوْرَع

 ِكراد ّرخ ىوِس يل راد بر الآ ىَتَلْحَرَو البلا فوط ىنرّيَعُت

 ِكِلاهك وأ اكِلاه هوس ِةَثيِبِب ِبُقَتُم قّيوف ىطرآلا ىذب ُتْلِلَظ
 ٍكراب ةّيِيحلاَك ٍيِفَدَص ىَدَل اًدِعاق َيِبْوَف ُحيِرلا َنَع 56
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 قيرطلا هب قاض ٍضرَعلا ٍلْيَسَك اَنْنِحَو اَدرَب اًضراع اوءاجت

 انيلا اوَشَمَو مهرطَش اَنْيَسَم

 يشري ميههونجتو قر ادنيمر
 ةارج مهتيب ليعلا ناك
 © راه 02 نكرلا م

 اييك مهيف ىرح نا لسبو

 اهيف ءادرج 5 17 هرج 3

 ٍْيَس َنْب َهَبَلْعَت َمُهَجلا اًميِقَن
 ٍلْفِط ِتاعَلَت نم مالعآلا ىَدَل

 اًيرص نآك حامرلا اَمْيَقْلآاَق

 نسكن ريقي نونملا انرواجو

 انئيقعلا موي انوييرم ,ناك مم

 عير لكيو ٍةرارق لكي مم
 مو

 م4

 مر

 م4
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 مهني انني ليس رك مكر
 اَمْرِح ثرداغ ٍةَلاَجَم ّلكب

 اَهوُعَبْسأَو عابسلا انعَّبشاَق

 ْمِهْيَلَع ٌةقكاع حرغلا انكر

 44 5 مهءاسن اييَكناف

 قوثحلا ىِضْقَت ام َمْوَيلا اَنْلُعو

 قرلخلاَو رجالا هي ضعت

 ىون هيف الا ويدين ابك

 قيِثو ْهَْنِيْنَم عْبَتلا َناكو
 35 2 تدك د نسب اص“ ا م ب 07
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 قوسي وا عيجي -

 قورفلا هب محضا نم مهنيمو

 قيقش اهي روبعلا ءانقاو

 قوْذَي ام لك ماهلا َلِيِقَم

 قيِمَد ُهبَلْعَم رلجْلا ىظاخو
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 قيرَح اهيف ةءابا زيزمت

 قيلف ةبك و ىف ناقتي

 ُقيِهَش ٌهْفِظْنَم ءافرطلا ىذِب
 5و ل تك 3

 قيِقر همسبم ىنايتفلا نم

 اهلك تحارق
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 قير نمل ُعوسَي ام ءاسي

 5 د سر و 5-2
 هو 6 بماي

 عوج يك



 نوع

 ا ا 0 0 ص

 اهتبولح تدءاج ىلبا تار ايل

 هب شيعت آلام ىِغَتْبَك الآ تّلاق

- 

 اًفرو اَنل تّمَح ةيظح اذا انأ

 هه

 ىركنلا لضفملا لاق

 ارد داكن ريحت نان كا كل
 ةارمم سلس ولول ىعمدق 59 9 27 0

 ميكس كَطَخت ناك مذا اه تدع
 ةاننأ ثقاك نإوءالم تع د2

 0 للم

 اَوهَل ناتذدجلاب نملا ىّهَلت
 م 5 أ 1 7

 انيج ةادَغ تيار ول كناف

 بح ىِنَبِل ىهلاح ءادف

 لكيِلَت مهربصو اورَبَص مه
 هَ ه5 -- - 2 -- © 39 م 60

 تلقتساف ةينبلا اوعفد مهو

 7-0 “8 5 2 61- هم ها 2

 فيرط ىذ ٍةنيغب انيقالت

 60ه

 لا

 قرَولاَو شيرلا اهْيََع اَناَجع يَنْرَ

 قمَرلا ٍةّشيِعلا رَشَو ىقالث اًبِم
 قت الو ايف ةّقِح ال بذجلا ىف

 قرولا َتِبْنَي ىتح َكيِع | سرامث

 رفاولا

 قيرق هي اكينكيَم

 5 َْش اح هم جيو

 قيِلَي ام يواهيبلا ىلع رجي

 قوشم ٌبرَط اهركذيل تْنآَو

 ةينآ تالا الشم

 قيِطملا جدخ امك ٌةِجِدَْتَو

 قور ٍموقلا سك موي اصوصخ

 قيضَتلا َعَلَب ذا ءاَرعلا ىلَع
 قيحت ثّداك ام َنْعَب اكارد
 9 920 9س
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 مو

 هأ

 و 0 م

 انخامر هلنت بوث اذ كَي نَمَف

 06 - اما © و 852

 انين قرابنف كش ريج مأو

 و هن م 5 60 - عءهسمو ا

 هذج َناك ام ثيح أريد اًمكرت

 رماع َبآ ام ٍلْيَللا نانج ال ولو

 اًتياوج هيف رْيَطلا .لطت برقي

 ٌبراوَع *بف ىصوبلاب صيفي

 هتالع قوق ناك َنَعَم ْلِجَمَو

 اَنّيِصَع نك كاّيِناوْدْنُملا اَذإ

 انعرْجَو ٍفْيْشلاب اًعاَصِم ىتَج
 اًسراوق مثْدَرَط نآ انْيَلَع مترك

 اَهَي اَمَو ريِسَكلا َمُظَعلا رباجلا وهن

 ا اكيب نايغتلا لجل ف

 ةسوسَي ناك نزملا باَصم َلْعَبَو
 5 هت 5 م © 60-2 2 22

 5ةولذع ىفنت ءارفذ ظليبخكلا ل
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 وَمْشُيَف ُلياَوُي اًايزع كي ْنَمَو

 ٍةِفْنُي نّتاهرلاب اولاغي ال نمو

 34 10 6 عر ع

 ةكلتو شيخ ءابنالا اهتاي ىتم

 َوَلْطُم َرْيَع اًيِناع شارف اَنيِفَ

 م ٍداَرَملا ةاوفاك ٍنْعَطَو
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 قهيف ءارسعثي رحب اهنكلو

 0 ا فلا هةنج اه ىتم
 0000000 1 نااتتبس

 0 2 هو تاس

 ثرَقَتعا اذإ

 ٍقٍرَقيَو هنيب عبجي رمالا نِم

 لام َلعَب ِيَعَم ٍلاَمَو

 2 م11
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 وشو
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 ٍلِئاسل نيبت نإ ام اهب: تْفَقَو
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 اهذدايتغا لاط ساكلا ناك تبف

 هخير لكلاب كشيلا يكَذ ميرك
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 برَأَم لأ انوابثآ تكا لق الآ
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 : 1 انءاسن ٍقورفلاب انعنم اناي
 اهموشو باكرلا سيِع ْمُهْعَلَب 5و 2-7

 ٍهيْإَح راك يمحي امفِقْوو
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 اينأك لعن َرْهَظ انولَع اَم اَذإ

 ْمهِعْمَجب ايلا اوءاج نإ سيمحلا نم
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 [هترذ لكلا يت حو ْنذَ
 نم ن 5م

 ةيحن لك ناسا ان ارهلك

 اهكَش ٌتوواَد مسن نم ةلكادم

 هأ

 ىَقِطْنَم كلاوَحلا ملا

 ٍنرَمَتملا ةنميلا قحتك ءالخ

 ققروَحْلاَو اَبَدلا لهآ تك ْنَعاَمَك

 رو ماهت ردا نعمل تحت
 هي 0 7
 قلاتيبلا ضراعلاب انقكمو

 مآ مظل نق 2 نو م1 1

 قليف ءاواجب مهانيقل ةادغ

 ٍقِفَحم يهني وأ ٍناذقلا يُهِنِب
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 5-5 ها هدم م هن 0

 ةيبغ مهيلع تءافا
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 50 م 0-

 ملو

 و م6

00 
 قندصم ثتاذ

 ققْيَح ءادْرَج لك الا خب

 قّيَّطَتْملا نداشلا لاوَعلا: ٌوْرن

 ٍقِنرِح نثَم اهئاك ةَعباسَو
 هذ 39 لتتم ملثأ ني ا نك
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 لباو َلْعَب ُلِباَو هنِم َمكآلا المع ٠

 اَلَملا َّلِإ راحبلا ٍفاتكاي رِجِي ؟
 ود 2 1 اي 1

 ل“ اند حايرلا هاهزت تلق اذ أ

 خطسو َعياَشَملاَو ةادحلا ناك 1١

 ةواثتغ ةاَضِعلا وْلْعَي اًعَس َلاَسأ ٠

 واتسلاف يرورش تاج م

 ةَيِشَع ىراكعلاب َباَّبِفلا نأك ا

 نا ماس لن مس 0

 تحيصاف
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 اًهراك َبْمِذلا جرخاسي بذدح هَل ه

 ا 0 5 0

 ىكتنيو ىرادعلاب َبادجلا قشي 4

 ىإخن

 ول دم ل لاق

 قمنملا باتكلا لثِم ُلَثَط َنَمِل ١
 ةتاوديي نيقاك هيلع يكأ ٠

 اهنا كلاصو ىوهت نأ ءايسإل م
3” 2 7 

 ٍقَرَمملا ءازالا َبنَج اهييرْعَتِل

 ٍقَرَح ْمَل مهران اَم اذا ٍداَرِص

 ققَهِرَم لك هناعيق

 قلَعِملا ماعنلا ّلقم هَل اَباَبَر
 ٍقَّسَوُملا ماعتلا ْلْثِم ُهَل ٌباَبَ ست داسو ُناَبَر
 2-00 2 ا هم دو قارس
 قرشم رعماب اليفاطم اذوعو

 هم ىلا هن مر

 تقرا لقف

0 00> 9 1 

 قِسومِل فيضتسم اهاعد لاجر

 ٍقْلَحُملا ءاقحلاب باقعلا حارف

 قرهم نيعلا ةدِج ىن هتداحو

 قشرم ةحاص شحو نم دج ىذيك
 خخ ٍ ه6 2 سدا

 قناي ِكِداكدلاب مدقتي ناو



 م

 دي

 2مم 01 0-لا

 قطاف مزه كلا تيرم

 هلطو بابشلا قير ىِنَلَياَرَ

2# - 
50- 

- 
 ل

 ىلوم

 ثحككت لق داَص
 2ص 0
2.2 6« 

 - 7 م

9 
 هو 095

00 

 هتيوح ايرثلا عامجتك ٍبهنو

 َس 9 9 20 0 2-5 و 0 سس

 هو 2

 اَهَنْيَب ةداوه ال ىداعت ٍلْيَحو

 مب الجب انااا ريم اطل
 صِلَقُم بادجلا ٍفارطاي ٍريِصِب
 ِهِتاَمَس نم هضرأ تيككسا ام اذإ

 ةعاستلادو سحلب

15 

 يضِرْغَم لك ىف ٍبْيَشلا ضاَيَب حالو

 ٍقِزَأَم لك يَدَل ٍلاطْبَأَ

 ٍقرْطُم َرَحآ َلْيَل ىكْبَك مد لقَو

 ٍقَمْيَح مِئاوقلا ٍةاَجْنَيِب ٍشاشِع

 قَلَطُم ْمَل نفط ال ْوَلو ابين

 قْووُملا ٍِفارِّطلاِب ىَواسُي ٍليِبَ
 سس 5

 وم وو رج قدصيم دعاوو ع
 قلطتملا نداشلا وبك َعابَو

 ملمس 0 اس
7 

 اهُمابَح اًهنع لري ٍةّبقرَمَو

 ه0

 ليوطلا اضيا لاق
 ا

 ا ىسرافلا ِتْيَب ٍةَرطك اهتابقر ىف ريطلا قاتع ثيبت

529 2 5 

 0 2 تاكا

 هةر

 اهحاَوَر تدِهَج 1

 ققلَعَي راهتلا ْرَح ُهَفَبَطَم ُهُدُهَع مداقتا ِنِع يلإ تبت 6 - ت7
4 
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 ه و 3

 لقي لفت امهم نيِدلا ُدوُمَح َتدَآَو

 لَك الكب ب نأو , ْمُجْنَد اونبكي د آو

 اَتْرَف َنْبآ نأ نعللا َتْيِبَآ اقَحأ
 كر ف 2 لا ا

 0000000 نإف

 3 ا لِ 0 نإ

0 

 ةيدن ىنب ا لاقو

 عفاد رع 0 داو لك ترس

 6 تح نيارخألا بزواج
 اَهَنْيَب ْمْلَظلا فّيخ اًيانثلا رغب اًهنيِب < نم 5

 هفاتس علعج الا انعرأ علو

 سكاَري نوسياَحلا ُميِمَجْلا تْيَحَو

 اهُلاَبَو جوي يلاَب اَمو 0
 اًنِساَحك ا جحا روهش ىذدبأَو

 ٍقَكي | 1 لدا نما عشق انهتو
20 -- 

 قرغتو لضفَت رمآلاب اوقرخي ناو

 ىفرشُم ىقيري مارجإ ٍرْيْغ ىلَع

 ٍقَرْغَأ رجلا نم ىنكرادت اَلاَو

 ٍقِرْعَأ ٍبرَحْلا -

 ىِقتعت ةلافكلاو ْمِهْيَلَع تْلَفَك

 ٍقّبعَمب هي ءادغآلا :تِلقُي الو

 صا 03

 ليصل
 ىِقتْلَك نارجتي َتْلَح اَذِإ ىنأو

 ه5 -

 نيج ةّيِلَب مك وأ َنادْلِجَو
 تاك ا

 رادع نود بابي ىداسو
 مع نو 37 000

 ٍقِوُم ةنينجلاب 5 ةفسو

 يئمْساب ةَرظَن 3 رجاس ىلَع
 ا

 58 00 ا نك

 ودمع ه 25ه -



 انتزوحو انهاجاب انل ام

 5 8-0 ه7 5-70-
 معصم رهاس نيهنع بدي ١٠ه

 اننيقكا 4
 بباعو 0

 ثّجيتخا اَذإ اهرانآ ْعَبَتي ١

 ن < 0 سي #00 أآ#

 عدخت ملف

5-5-1 2-7 2 20000 9 9 

 ٍدِجام دنع نم تيدع ةيجانو

 1 تس نبا © 2

 ةنس ىنيعب

 0 ا
 ىزذد عي تافراطلا

 و © <

 ه5 ةه ل 02
 اهزرغ دِقعُم دنع ىارتو ىاارت

 اهذاح ِلْبَم ْنِم ِلَبلا َميِضَم ناك
 سم6 يا 0 22 د د

 اهِعوْسن نم ىَقَتْلا ىّنَح َترْمَص لقو
 اهزِنَع بنج ىَدَل ىلجر تنيك لقو

 اًدَشلا َنِم ارت ام اًكِيَط خ

 اهنيضو لي ام ودْعَتَو حورت
 ىقتلاَو ٍنِجَحلا ف سانلا َكوْلُم ْمَتْوَلَع

 ون -_

 تخينأ

01 

 و

2 

20019 5 

 فلد ف نيب

 فّرغ اهنآك يشاوغلا دوس
 20 ا 2 تل 2 0

 فيتخت بارحلاو مكواش نع

 اكن اهاَرُذ

00 

 ليوطلا ىدعلا قزَمملا لاق
 رم و و نح ا تدلل ها

 ٍقَراي دب ال تيفال ام قلي نمو
 2-5 دو 0 هم هل 2-7

 قلطيلا سار لاوهالا ىرتعت امك

 م دِحاو لِ

 ينل
 ٍقرزا عذالم وأ نسورع

 ىفتمت لبق نكت مل ٍتالث يذ ىَرُع
 قرطملا ةاطقلا صضوحماك اًيِسَن

 ٍقلِيَس ٍتبنلا ىِداك عاقب تتابو

 ىَقَتَرَي لعلا اهيلاصوأ ىف لظ لَو

 قرص نجاو نزلا ءام نبا كيلا
- 

 ٍةَحاضَر اَحَر ىداوت

 تالق

 تح ل 0-7 22-0 92 00

 ىقتسي
- 

 علا ةورع نم ىدن برغو
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 ةيهال ىهو فّرَطلا قرتغت

 00 كلا ا

 اهي ءالشعسب ءانيح ءاروح

 تقّطَق ام ثيديحلا ثغَي او
 5 ا : 0 وهو ةذوخأ

 اهنّمَصَم اهِقاَبل ناك
 اهب طاتحآ ةرد ا تناك

- 
٠. 

 ىْيب رايد ندعبنت ال بر اي

 أ جلو و

 امو مارحلا ٍنِحْسَملا ىذ ِعْلْلاَو

 ةجواك يولع كاردسالا ىِنا

 ىف ةلثآ لهأو ىلهأ َتْيَل لَب
 - 2 3 0- 0 ص -

 5000 2 حل © 2

 ا حا هيل سل

 فّرَت اهَهْجَو فش اًيناك

 اند |[هنكي الا. قلاخلا

 ًفِصق ٍةَتاب ظوخ اهتاك
 فزجلا ةتود ٍلَهَسلا ىلإ ِلْمولا

 افنإ تهلك انَم اَذإ وهو

 فّدَص اهِهْجَو ْنَع وْلِحَي ُصاَوَعلا
 0-20 باد ووو تذْرَصْنآ تَِ

. 

3 

 فرصنأ ثتيح ةر لع

 فرَس ٍهِلَهَأ نود ْنَمَو ىَسْمَ
 ندإ ةعتارو انآ ةمطخح

 فكم ةّطخ ميض نم ءادغألا

 فت ْمِهِقاَرَو ْنِم اندابكأ
 فنع اهي ٌمهّماه انيْلَقَو
 فحعلاو ماحرآلا اَنْيَلِإ تَنَح



 رت

 ب

 درا ميقاستس ورق فلانا ةقازتلا ينك ند
 عيِطَعْسَم ام ىلإ ةزواجو عد ايس عطتست مل اَذإ

 عولو هل َتْوَمَس ْوآ َكَل اس ٍرْمَآ لْكَم عامزلاب ُهْلِصَو

 -و -هو 0

 عيدصلا ِهِتبل ضاَيَب ناك ِهيِدَي اشرتفم ناحريسلا هب

 عيِلَم اهخيرس نانجلا نم ىهاوهلا اهي تعطق دق ضراو
 0 ا

 غوفولا ْمْحْرلا اهّماظِع ناك ِهْيَمَفاَحي يِطَملا فيجارت
 عيري امو َنْعِرَي عبر ىلَع تابئاح ثالث ام َكِرِبْعَل

 ٌعوْرَج لاكثم نعطلا ديِدَش ٌراوُح اهل شيعي ام ٌبانَو

 عيبجلا سنالا ليحن ةادغ ادجَوَو ىنِم ةعول َعِجوأِب

128 

 حرسملا ٠ مهظَحْلا نب سيق لاف

 اوم ْمُهْنآ ول ْمهْيَلَ اذ ام  اوُمَرسْناَم لامجلا طيلخلا د
 ُفَلَسلا ُهلامج ىَكَتُي َتْيَر ْمُهْلِتاَسُن ٌةَعاس اوُقَقو ْوَل

 فلخلا اَهَدوُسَي ٌبوِرَع ٍلَدلا ةَسْنآ ءاشعلا ٌبوُْعَل مهين

 ةضق الو ةلَبِج الف لصق اهتقلح ءاسنلا لوكش ل



 2 دس, 2289 0©- 0

 احار نهضراوع ىلع ناك

 ِءاَبِك َةَوَتقُم رهدلا اهات

 نارفعر يف اهيايِق ْعِبِصَو
 ىننآر نأ ةمامأ تَبِحَع ُلَقَو

 و

 5و

 حوبس ىنعفا لب ودغأ لقو

 0-0-5 داماس
 اف .٠

 -2 ةيِعاَبر

 ىقواف امل

 ىدابث ْوَأ ْنْيْكَنَأ اًنادانت 5062 و و ه2 3
 ه ص اره عى م و 5 0

 2 »« »و

 يللا 2و 9-

 صخش نهاصقا دنع ىنواف

90 0 5 

 كار

 اهْنَع ُلاغْولا َرَحأَتْسَآَو ْتَدَد

 يلاخَو ىَيَع اَعَم ْمِهَل ىَدِن
 ىِرْكَت وحك ةنيآلا ُناَنْسإَو

 عورفلاو رجالا ىَنُبجَتَو

 | اب عل ادرج
 ْعيِنَي ْناَمُر ِعْيَلَع ضَعُي

 ْعيِظَف ٌبّْيَش ىنُمل َعّرَفَت
 ْعِيِرَس ٌمَهَح ُهْرْسأ ديِدَش
 ُعيِضُي اب ٌنُهَساحج عوضَي
 تو شبح آلآ آلا لاقت

 ُموُمَر ةَيِلانَو ٌةَيِداَهَو

1 

 معا

 و 2 6 ب 5 تل

 و 5 هد 62 _

 50103 و ولسا 1جخ و 8 <+ءاد

 هلا 11 ةيدنب كلخو ًِ 2 هاه تأ ناشر
 و 56-606 2

 اوعيضي مل نإ مهيابش حرشو

 عوقولاو ةيِفَرشَملا زهو



4 

4 

 مد

5 

 5 دكاحما 3 0-50 9 0 هس 00 د0 1 1 ا

 عجتيو بيري لف ايم توبلاو هموبب تعج نا لعسا دعب نم

 لم 5 5 5 08 0 530 9 - ه 7 0 7 2 02- الن بنل باك

 عجوملا باصيلا هب نضي ايم ةيدِي لعساب تلبق ول تددوف

 عتشأ كيذ َمْوَي َكِرْيَعَل ْرَبَح ًالَّذَجم فاصرلا َمْوَي ٌهَقْرَداغ و < © تعا 9-2 طر و بن

 هك

 و ا 1 1 عهدا < 1 هَ

 عارس مهو مهراد ةنيهر اَموَي ىحلا ىنكرتي ٍرصاي 0١
 ُحاَنَملا وه ءاَقَولا هب َتْقَبَس ايش نإ ُتْعَسُم اي تمت ٠

 و و ه2 -2- - ود 59252 -

 عابخ هب نييقابلا محأ اهيبا وبأو لا تدءاجو ّش
 852 حا

 عم

 عوصم ىباصصأو ىنقروي غعيبسلا ىِعادلا ةناجير نأ ١
 5 ه-أ يآدعءد هممهر 2-0

 عيقو اهب لاغبلا لاوبال اراد نادْمْع نِم نزواج نَقو م عيِلَم اني بالتاو عيساف ينيعم وا شارب نم ىداني ٠
 عيِفَش ىدْنِع اهِنْيَعب لْعَي ىَمْلَس بنج ىف ٍشّرح ٌبرَو © د يي و12

 ضم مج 37 0

٠ 
 مومدلارر دعيت تيي فني انهيف:ئراكل|ةلعلالا 5

 عودرلا اهتّرِسآ ىف َمِعاوَن انيح نهي ثوهل راكُبآو ٠



3 

2 2110 ٍَْ 2 

 مهنا ول فاصرلاب يلقق ما ليو
 كك 0 00 هس 80 2

 ىوهلا مّيتلم لمشلا عيمج نم مك

 7-5 ه5 - 2 - نهم هد

 2# 30 ٍِ 8 م م 6 و نمك 0

 ةيفنب ىبكلا ةعدجم نبا داج

 56ج 5 517 2-2 22 هاذ

 هرهظب ذيلي الجر هبلي كو

 2 0 ا
 ةصقيغقتو دال ةايبلا دربي

 © اعاد 2 2

 هدم ا 0 و هن ست ل
 ىلتعيو دونعلا حدقلا ربكيو

 ةّيرَد حامرلل ناكلا تلعحا

 مُه اَذإ عايجلا ٍبكَرلا َمِعْطُم اَي
 ْمِهَيِطَم صْعَبَم اَرْيَس اودهاجتو
 2 - 00 ع تا 2 0

 ةباحكك ربع ةيدوا باوج

 ْهَلْبَق وف يذلا رْثا َكَع اًذه و .< ه.-
٠ 

 تكا ا[ تا 3 - ا و م 0 |

 هلقف ىسنا فيكف نيقيلا اذه

 ه9 © م

 ل تان كوشلا اهءاذا

 اوْعَتَم وأ مهموقل ءاَجَرلا اوغَلَب
 ا 2 يل َكِلْذَك وذاك

 عَرَمَمَي مهداز َمْصَأَو اًووخَآ

 عنشأل ٌركَملا نأ ىَرَي دقو

 عورأ ىفاَيَقلا َلاَسَتَو اَلبإ

 عّبتلا ٌلأَمْسَأ اَذِإ ةاطقلا َدْرو

 عرعز ىرَج بوركملا ىلإ هيو

 عوغولا باصآ اَذإ بامعلا لأي
2 6 

 عشخي ىموق لج ميصَو ولعَي
  50ذل ١

 و < هدم 0ن+<
00 

 اوعرستو ىلعلا ىلا يِطَملا اونح

 عْلظ ضْعَبَو 2 3 ىَرْسَح

 عجفم ىِب ابت وأ رفد بار نإ

 عورأ بيجت اَهَل َكّبِجي
 2 يا

 عوج ا ءاسنلا قوملا

9 

 وعلذت

 ا

 حورتساو



 0 م 2 نيالا 2
 هقيدفل هتيذدوف ىننا ولو

 5 2 7-0 م 0 28

 تّيِلسا بئاكر ال ةيزولا كلت

 الَسْوُم ٍرْيَتْح اَبآ َكْيَدَل ْعِيْبَآ
 همس للا ل ا 2 ناصع 6 اح

 هع هك 00 1 .٠ . | .. هي رم

 2 - نب نم انلتق لقلو

 وه م

 ةيقارمب تونبلا يم

 مهثادعا نيو ىموق نم نايح

 003 مام ٍةَنِعآلا ىف وُرْنَك ُلُيَحْلاَو

 كل

 عاسنآلا ةدوذشمم اهلاحرب
 2ك 9 1 هد 3 هن ١ اح ا يح

 عاجنج لزنمب تخنا لقلف

 عنطع ريح تبارإ وو تحد
 ِعاَبْمِي انداوَج َسْيَلَف اسرق

 ها 2 يس اوصعح
 عاقلاب تَّشْوحُن ءابظلا ور

6 

 -  ةينهجلا لدرَمْشْلا تنب ىدعس تلات
 2 2 2 5 20 2 و تي

 ىضَم لق اًميف ْلْبَق ىل اَذَب ْنَعَلَو

 اَمِهْيَلِك َنوُنَملاَو تداوحلا نأ

 رخوم ّلك نآي ْتْيِلَع ْنَقَلَو
 عفان اّمْلِع نأ ول ُتْيِلَع دَعَلَو
- 
 06 1-0 َ 2م 0
 ةربع ىل ىضم دق نييِف سيلفا

 لماكلا
 عجضأ ال هلك ىلْيَل يبو

 عمهتو نويعلا ىكُبت ِهِلَثيِلَو
 عمْذتو ٍليِجَدلا عّرجلا نم ىكبت

 عقني اًمْلع نأ ول َكاذ ثيلَعو

 عّوجي ْنَم ىكب ولو ٍنابِتْعُي ال
 ييسر نيرا [ليبسإ اموت

 عدَومم ٌبِهاذ يح ْلُك نأ
 اوُعِجْرَي ْنَل نآ تْنَقْيَأ ْلَقَو اوكلَح
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 مرا نين نذ َْْو اهترادو اوْرُصَمَم تل مافآ عراسو
 اعَدَو نيِح ُهَل ىرْذِق ْتَرَجَر اب اَمَش اَذِإ ْبِيِرَعلا فْيَضلا انما

 اعَّلْطَم ةّيِنَتلا َْنِع ىغتبآ الو مهراد طَسْوأ ثنكىِيِوَم ْلَح اَذإ

 وعر

 ليوطلا قعصلا نب ديزي لاق
 عبرم لك انفلاب ٌمكيلع نشي مقتناو طايسلا نيرمتب عقناو

 ل ا 0 2- ف ن م
 ىعدتو ٌبوتت ليخ تقيل اذإ مكرماب نورمات ام لسا ىنب

 معرع
 ياش ص ع

 ليوطلا ىِدسالا ُهَباجآَت
 نرلا و ان 6-0 0 سم 0 - 20 6 ع

 2 3 0 ًُء 2 5 2 3

 0 ل 9 ح١ ا 0 ها ١ | وت 02-0

 عد

 0 ىنادمهلا كلام ىنب عدجأالا لاق

 عابرآلا سراوف ّلَتق ٍتيسنو اهيلاحرو بكار ىَيَيْلاَسا
 عابلا َبيِحَر ُهْلِئاَمَس اًوْلُخ يلو كِحْيَو َديِرَي نب ترراح لاو



 ءاتقلا نيجي لعا ايردي .نيجحا الا ةعنارر
 ١ الإ لا

 انقلاب غرقت ليلا ىدغأل ىنإو

 ب - 2 2أ© 22

 ةريثك ٍلاعن نم اطيقس ىقلَيو

 مهءامد نأ نافيخلا كف ليرن

 انقارس دايحلا ناسراب دوقي
2 

 اهَساَر ضفنك ءاهورلا ةَرهُملا وَ

 اهل ىشمف ةبفقع هو َلَعَو ْلَقَو

 ّةَبق نيلاع مك اًباضع
001 

5 

 َنْعَلط

 ةلهن ةريغبلا ليخلا ىِب ىدهَيو

 2 ا | 6 ا

 اهييلتتا ايي
 هْشَم َنيِح اهِواْمَآْن م َنْيكَمت 0ن نيا ادع لس

15 

 ب8

 اعيش ل

 اعَتْبُيِل ريدجلا َلوَملا َلَع اًظافِح

 معان
 اضيا ميرح نب كلام لاق

 ليوطلا

 التت انور ءارآلا مدح اذإ

 وه نإو
 او امو كان

 اعْطَقُم َراَص وْطَحْلا ىَقَبآ

 اعَمََم َنْعَمَْيِل اً َنئََْي
 اعّرقُملا ةيدكلاو "اننا فالك

 اعّرْصآ ٍلَهَسلل نْبَعلا َنوُكيامْيَكِ
 اعَرذآ ميلا ىَأَر ىَنَح اًهَلان ابق
 اعد فعاوَر ِهْيَلِجر عباصأ

 اعَقْلَب َنْلَهْسآ مث اَعْيَح َنْزَواَجو
 اَعَم اهيتاوق ثّباص تَبّرض اذإ

 اعْلظ نكبصاَو ِدْعَس ىف َنادْنَهِل

 اعَجْوَآ رياوّدلا ِتْحَت ْنِم ضقلا مآ
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 ىنادْيَملا ميرح نب كلام لاق

 اًعّرجم بيشلا نم عوج ملو تعِزَج
 هنآك ِداوَس ىف ضايَب حالو

 اوعَضْواَف ءافصلا ناوخا لَبَقَأَو

 اهناك ُباكلاو ىَمْلَس 0

 اهلايخ و 11 م ا نص

 28 ويا قلت 0 كل
 الب 1 ضخ 5 و 1

 < 0 م

 اهءام تالا هيف 0 اتلقو

 ةزيعك رثأ ن نع 0-0- نر
 ع ميِض اذا كيبل نحاو

 1 .ىنئاق ىنِم سأولا باش ُكَي نإَق

 ليوطلا
 اعّدَوف بابشلا يعبر تاف ْلَقَو

 اَعَرْماَف اًبْذَج ناك وجب راوص

 اعرف ٍةّماقتلا يف ىَوْحَأ لك لإ

 اعْلْعَلَو ظافللا نيب ثرأو اًطق

 اعَكْكَتِل انيق نيح ءاشع اناتآ

 اعقنتل ناقرلا َلْعَب تقرط اَمَو

 اعّرجَتَف كاذ َنْنِع اًسوِب قلت ْمَلَو

 اعّروُم ٍرهَدلا ٍفلاس ناهي تْنكَو
 اعّرتُملا ناوكقألاو ىدتلا َتْرَبَو

 اعَشْعَسُملا ٌنِسرافلاو اهياينآي

 اعّبطَم ل ولا نجلا يذ ٍرْيَغ ىلا

 اعّلَطَت نآ اه ىَهْنآو اًطافح

 اعنيت اَم اذإ ىبآلا ٍطَيْعَألا 9

 اعَبرَأ َبِقانَم ىسفت ىَلَع ثيتآ

 اعوصَق يلوح ىلا ُماَوَس اَم نإ
 اعدونل اّضَرِح فايضالا َلْزَم اَذِإ

 0 مهيف موقلا اج ناك اذا
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 وه

9 

37 

8 

9-00 

 ءاَشِولاَك اًدِرّطُم ترجو

 لَمْزَأ اهل ٍتادِع َتاذَو

 ارالاا | ةاهقك طاش رخو

 ٍةموترج عرف ىلا ىواو
0000-0 

 اءرمأ 3 كاذ تعتمت

 شِعاَرلا ىَلَع ىَنَتَك اًصالد
 شْياف ىذ فيسو ةمالك تيس

 شياو ىنِب ةاَّمر اهترب
 شّئارلا ٍرفظ ىَلَع ٍفورَع

 لاكادلا ل عك ا
2-7 

 هع و

 لءىَمَسلا ىنب ناثرح لاق

 ىناوذعلا عبصإلا وذ وهو

 اودع نم ىجلا ريِذَع ١

 اضعَب مهضعب ىغب ٠

 اداسلا تقاك ْمُهْنَِو د
 متاع ادد اح 55 2

 سانلا لماح ْمُهَنِمَو ه

 ضرآلا ةيح اوناك 3

 ٍضْعَب ىَلَع اوُعْرُي مَلَ
 ضرَقلاِب نوفوملاو ت
 ىضقي ام ضقني الق

 ٍضْرَقلاَو ةنسلا ىَلَع

 ا

 براقتملا

 زهلا
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 اوكبصأو ِديِدَحْلا ىف ادوعق امتبق

 اًكيَصُم اَيَح ىحلا َلْثِم َرآ

 اهل اوُبَصَت ةَدَسش اندّدَش اَم اَذإ

 اَهْرَكِي عيِرَص نَع ثلاج ُلّيحلا اذإ

 انجامري انياسْحآ َنَع نعاطن
 براض َلَوَأ موقلا مامآ تنكو

 قراقمو لَبْعَم ىودوهش ناكنف

 رهف رضقأ عك كيو سرامر
 ارددبت اَم اذإ مهيبحي ٌةّرَقَو

 ْثَحِبصالانْحَرَج نم مهن َتاَمولَو

 ىَرْي الف يسرافلا ىف ْمُهَنِعلَو
 انناه ابيرك اَنم التقي: نإ

 اَهّبْشَم ُتَبَش بوَحْلا اَم اذإ اَنكَو
 انحامر نم اَنْنْعَط ىَقْبَأَو اَنْبَأَ

 اهنوتم# وف كاس ألا ناك اَدِرِجَو

 اسياسَب اَرفَع ٍضارْعألا نم بو
 اسيايآلا َنوُدِرْجَي ٍتابكرلا ىَلَع

 اسراوف انيقتلا ايل انّلثم الو

 اسناوقلا ٍفوُيسلاِب انه َبَوْضََو
 اسِعاَدَملا حامرلاو ىكا َدَمْلاَرودُص

 اَسياوَع الإ َنْعِجْرَي ام ْمِهْيَلَع
 اسماوتملا ٍديِذّملا َبرَْص ْمُهْبِرْضَتَو

 اسلاخت ناعطلا ناك ذا تْنَعاطَو
 اسّياكآلا الإ ْتْنَهْشَتْسا اَمَورَشِبَو 8 0 هر

 اسراهّدلا ثيقل مهالول ةورعو

 اسرامُي نآ اهلَثِم يف هَل قُحَو

 اررش مهنعطيو

 اسِياَرَع ِكاَرآلا ٍفانكاي ٌعابض

 صا ا ص

 - ع
 اسِطاَعَملا لِي التف عب اناا .

 اسداس ِلّيَللا َّعَم اَنْدَر ُهَلِتاَقَو

 اسعاقتملا َعَكْبَألا اًهيف ُبِرْمَتَو

 00 ارالو يلح ةراطم
 رم | ملاح صح

 اسّياَر َّرْخآو اًسوْءْرَم موقلا َنِم



 هه

 9 ع ع را و - كلاس د5 تاع 5 من 2 ةووحا 2-21 ج2

 رسصانتم هفوف ليغو ءابا هقوف قينارغلا هينغت لظي

 رواشي نم ىري الا ٍفْسا ىوس هب امو ميِقَسلا بابحاك بج

 هقيرط سيكس بوتلا ّلَشَك بْعشو

 اهّرَقآ ضيي فْيَصْلا ِلوْيَس نم هب
 هَل ىِنِدَمَي ْمَل موقلاب ةتنطبت

 نيبال

 ايراح عملا يتضلا اسر
- -30 1 0 00 

 ٍلِذام ريغ ىرا ال بيسسع ىبنج

 اهلد؟لقما ىرأ الا ىملس كاين
 هم ساو 6 ا - ع ل
 | . ل /ل ١ ع ||

 2ع 9-5 أ آ نك 9

 -أ

-- 

 اتاك ىتح كسول اهم هر

 يدافع اهايآ لك نكن ايل

 ٍبَسْبَس ّلُك اهي ولْعَت صل ىكَع

 ليرطلا

 زارت هيي رغعلا مشل راب
 لا
 رداصم نك نأ ام اهدراوم

 م1

 كلا

 اسكارق َناحَرْحَر اهنم رفق
 اَسِماوَرلا الا راثآلا َنِم ءالخ

 اسنا َمْضْعلا ُطبْهُي اَسْنأَو اًلاَلَد

 اسلاج ناك نّمِإ ِهيِف اًسِلِجَم الو

 اسيايَو ابْطَر ٍناجْيرلاب ُلِجَرت
 اسداوكلا لاقثلا ىجحْؤَن انّياَدْعَأِل

 اسيالمو اًنِطْخم ِدْيَبَر لآ

3 



 من

 رشبلا هماّلق نم ْعَبْلَي ا ُمُهَسْفْنَأ موقلا ٍقْذِص لعَب ءناك مس

 موع

 مه

 م

96 

 رمغلا برش ىورببو ءاوشلا نم اهب 10 ا ْنْلِف ةّرح ةيفكت

 رصَبلا َمَسْفَي ىتح َلْيَللا ِيْذُيَو ٌمُهْلِجارَم َكْغَت نآ موَقلا ْلِجيُي ال
 مسكني ٍنْيَلْصَم اود حملا َكِيْذَك انقراَم ّمُك اًرْهفَد َكِلْذِي اَنْشِع
 2 191 52 62 95 202 0 و 9 تل ج22 6 ه <

 منو

 و عد مص حملا مو 0 | 071 - د ا 0

 0 هللا كندعبي الف بهْذاف ها اهات ة تت اليم 1 را
 يندد لست 5 0

 رمقلا ةيضلطلا دا ةلصب 5 كب دايت انهت بِرَح دارو

 مو

 د اتم ا لابِح انتاك تلا وخر 100

 زداح َناَفَحْب ثْيَل هنود ابَح اًمْثاَك ىَّتَح موقلا ُهنَع تهنهتف

 رطام َبيِضاهَأ ون موي نَج كلا َنِم قت لكما نيلبش ع ميِتش



 ما« |

 ل

 0-2 000 ل وو >- ا

 ُهَتَنْفَج ىحلا ٌبِعَي ال نَم ثيعن
 اًهَقَءاَبَم اًرَبغم لوَسلا ِتَحاَرَو

 هب عيِفَصلا وضوُم َبْلَكلا َرَكْجَأَو
 اوُلَرَد نإ موَقلا ناز لو ِهْيَلَع

 ةتبرض ءاموكلا ُلزاَبلا 001 ال

 اههْوَجْخَي َنِمِح ُهَنِم لوشلا ُْعَرفَتَو
 ْدَحآ اهي ْعَمْسَي ْمَلَو ضرآ رق ْمَل

 و ودم ندم هدم نم كا نا 4
 ٠

 ةءوانم ىف ودع َكِبصي اما
5 
 -_ى< 5و

 ةريخ يف سيل نم هروكلرد

 اومدع اذا باَسكمو بورح وخآ

 بصو نيمو نيا نم ناسلا زيغي دل
 3 رد ردقلا ىن امل يراتي ال 0 لفررا سامر ك2
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 تِلَصْنُم ءاَرَعلا َكَع ريِصَملا ىواط
 2 5 لاو
 قرخم نيكعكلا مضها فهفهم

 ا

 ُهَبكِرَي تير الإ رمألا ٌبِعْضُي ال
 9 سريع © فاض 9 هس هدو سابلا ندد

 هكحاصمو اسف

5 

 ٍرَمِغلاَو ىهنلا ةَنِمَو حابّسلا هن

 رطَملا اهون اًطخآأ ٌبِكاوكلا اَذإ

 رجلا اهتانْعأ ىف َمْطَقَت ىتَح
 ود

 رَثأ هِعقو ىِداوَب نِم اهب الإ

 رَسَع هَتِرَساي اذإ ٍهيِف َسْيَلَو

 ردك ووُفَص ىف الو قيدصلا يلع

 ردحلاَو ٌلجلا ُهنِم ٍلِفاَكَتلا ىو

 رزلا لَموَتلا ُهْنِم ةّمالظلا ىَبَأَ

 ٌرَفَصلا ِهيوُسْرش َكَع ضعي الو
 ٌرِفَعَفَي موقلا مامآ لاري الو

 رجس الو ِءاَم ال ةّلْيَل موقلاب
 و -معهعءهد 5 ن0 م

 رفتحم ٍليَللا ريسل ضييقلا هنع هو
 5 تاكد 3 نم (] يح

 و< سهو اور 0ن<

 رظتني زغي مل اَذإ يف لك نم
 3 وِ



 اذ

 3 © ع

 ريعبلاو ةهيوشلا بر ىينإف ثوحص اَذِإَو ٠0

 ريسآلا ىناعلل لنه اي ميتبل نم دنه اي اع

 هه 3 م9

 ىروجت الف ِتْيَضَقْنا تنأ اذا ىرينأ مسح ىِذِب اَنَمَلُيَلا

 ٍريصقلا ٍلّيَللا نم ىَكْبُي لقف ىلْيَل لاط ِبِياَنَّدلاِب كي اع

 ريز ىأ ٍبِتانّذلاب رّبخحف بّيلك نع رياقَبلا شين ولف

 ايفا ردل نييعشلا موي
0 

 0 1 نف نابعشتلا هيلع انكرت لق هرم نب مايهو

 0 ددارألا نقيادي هوس مويي موحولا اَنكَصَو

 |2000 اد ةريلع فوجب انيبأ ىنبو ةوذمغ اناك

 روكذلاب رقت ٍِضْيَبلا َليِلَص رْجِح لفآ َعَبْسأ يلا ال ْوَكَق

 موع

 طيربيلا كياو ىنب دحا ثراح لا نب رماع هبساو ةلههاب ىشعأ لاق
 5 و 2 3 و - ولو 37 نإ ص 20 5 - ه-

0 
00 

006 

 9 ح١ 0 سن ساس ب مه 0-3 ا تسع اس 6 22 ع



 ٠م

 لا

 ٍريبكلا ٍتْيَّبلا ٍبِناوجُب تّسّمكت حايرلا اَذِإَو

 ىريجت وآ ىِحْذِي َحيِرْشَت ىَدّنلا لدم ليبيملا

 روكذلا سالخآ ٍراَّثلا رح ٍراَوأَك نسراوقو

 ل ا وسلا
 ررششلا ْلْثِم قرارت ب اَعَبْسُنلا ٍدايجلا َكَعَ
 ريثكلا مَعَنلاِب َنْفِحَب ر ابغلا ِلَلَح نِم َنْجَرْخَ
 ٍريبَعلاب ٍبِعاوَكلاَو َكِي الأ نم ىيَيَع ثزَرَفأ
 ريِجكلا مّدَك ِِتاَضَو يِكَذلا كسيلا ىف نُلْفِرَي

0 210 5 

 روزل فكعت مل مونقلا ٍدواَسآ لثنم نشتتعي

 ريطَملا موَيلا ى رذِجلا 8 اقفلا ىلَع تلخحد كفلي

 ربرَحلا يفَو نيقَمدلا ىف لق رق ءانشخلا ناكل

 ٍريِدَعلا ىلإ ةاطقلا َْشَم تَعقاَدتف اهتْعفَدق

 ىريِسَو ىِنَع ىيَدْعاَف كبح َرْيَغ ىِيسِح فش ام
 يدع ايننان دحر يكل ل
 هذآ ريفكا ويب اهلا ذك الط تيستملا موكي تراك

 ا ار ناكل 0

 اديودسلاو ئكروخملا بر .قيماماتايشكنا اذان

 ال
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 ٍهسْفَتِل الإ لاملا نيام ليلك

 تا 66770 نيا” 5-5 5 5

 - 07 - 95 30 و 0

 ههجو ةكفص كولعص هللو

 هثاّدعأ ىلع الطم
 ةحورجري - 5-0

 0 ل 5 و -

 هبارتقا نونماي ال اودعب ناو
 0-0-2 22 هم هر ا

 اهقلي ةينبلا قلي نإ كلذف
 ن3 6 59112 90 اكإو ىف م عد

 مقا ملو ليزو منعم كلهيا
 0000 ه اذ 2 2< هاش و هوا د

 انقلاب مْوَقلا َلَوَآ اهْنَع نِعاطن

 اَهِلَسَو ٍنِجُن تاراغ ىَلَع امي
 ىلا يلأ ماركلا ٍطّيْشلاب َنأقانُي

 هامل و نى هس

 دحام فاّيضآ لّْيَللا كلَع ميري

 5 تو

 ٍرْسيُم ٍقيِدَص نم اَهاَرِم َباَّصَ

 رّوحلا شيرعلاك ىَصْسآ َوه اَذإ

 رَسكلا ٍريِعَبلاَك اكيِبَط ىككيت

 رونتملا سياقلا باهيش ءوضك

 0 ١ سلاارجز مهتتاسب
255 2 0-0 
 رظنتملا بتاغلا لها فوشت

 موي بدن َكَع 2# لاس
 6و 2 0 |١ واكل 32

 رد زاوعتو انافلخ !ضيبو

 ٍرَعَرَعَو اًموَيَو
 ريسنلا ميرسلا ىزاجحلا تاقن
 ٍريقُم لام اًحراَس ىئاَمَو ميرَك

 ك-

 يايا ه2 4 0ن+

 رضا

 7-5 ٌىرْكَشَيلا ورمع نب ةعيبر نب رماع نب لخخملا لاق

 ىروحت الو ٍقارعلا محن ىريسف ىنيلؤذاع تفك نأ |
 | 60 و نه مهر 21 5 2 تا

 ىريِخو ىيسح يرظناو يل ام لج نع ىلاست ال م



 درولا نب
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 ارطاقو اشاشر اهنم هفلخ ىرت

 ارخاوب اهيف درولا ديرثلل ىرت
 يت 075

 اركانملا اَنْيَلِإ ٍلهَج نم نوجرت

 ليوطلا

 رّيص َتَك ةماه ىَسْمأ وه اذا

 ٍرَكْنُمَو ةاَرَك ٍفورْعَم ّلك لإ

 رِخَأَتُم نم كاذ ْنِي ْلَقَو اًعوُرَج 0
 0 وو نا 2 2-03 ع 6-- 00 5-2 27 0 5

 رظنمو تويبلا رابدا فلخ مكل لعاقم نع مكفك ىيهس ناف نإأو

 كرات تنآ له تالّيَولا َكَل لوقت
 ا ا

 ريسنمبو ةرات ٍلجرب اءوبض

 ركذم ءامرَص داتفآ ىلع َكاَرآ

 ةبارق يِذ نمو ِكاشغي غب نم ضفخلا ىبا
 ٌٍْ ءهراحم قفا

 ,ىيهتنسمو

5 

 قرأ ملف عربا هجر

90-2 

 مهدت ع
 ردت مواعبلا ءأدوس 0ك نمو

 ن همه

 ررخ هلكرافلا انما قاضم لكلا نح فار اكونت هلاك



 انكم دل ا ةارغاانتبق

 ماجللاب يف 000

 وْلُيلا ٍراوِسَك هي اَنْوَدَع

 ٍدايِقلا ىن اَمُبِاحُي اًخِوْرَم

 ٍليلتلا ىماس نيتابحلا ح
 00 ت6

 مالغلا ةيتنتم الع 00

00 
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 اششلا دك اهلق ىداعو

 0 نيكيتت ىرْمأ لكأ

 ىبلكلا سيقلا رمال ىِذِّياعْلا ساقم لاف
0-0 0 

 ام دعب سيقلا رم اه لواف قوأ

 اهتاوجعا ن ىنم 50 لق 6 ناف

 نكي مل سيلا هرْمآ نول هللا

 اراوص لهي اَمْيَأَر اولاقق

 ارافصلا ِةُيَمَفَش نم ٌعّْرَنْن

 اراوغ 1 اًضَنق هب نيرف

 ارانآ رْيَح مّيْصلا نم حالو

 ارامِطْمآ هاَبِلاَح اًريَطْضُم ِك

 اراروفآ ديف ِدْوَقلا َنِم لات
 ىرابخلا ءاَكَكْنأ اَم اذإ اًبوُثَو

 اذني نا علا نم 0

 ارافيلا َنَجآ ٍبْرِس ر

 ات نانهم 0

 ! تكفا اَمإَو الوضن اما ن

 اران ٍلْيَللاِي قوت ٍرانَو

 ليرعلا
 اًرِئاوَحْلا ىِطَملا راثآب َنفَصَح
 0 2 هر غد ِّ
 ارداس َموَملا اهّدعَب انّيتات الق
 اوى

 ارصاَيآلا َنوُفِلْعُي اسانا انكو

 ارداق َليَحْلا قيسَي ْنآ َلَع ِمْلَقِ



 مو

 رعصالا شقرملا لان
- 

 3ك

 ىنكرتي يذلا حوبصلا اهنم

 رداخ ثيل ٍلْيَللا َلواف

 ةبورشم نم هللا كلتاق

1١ 

 طيسبلا

 زيه ناملاو يرفع تيل

"4 

 نأ لاق
 »د

 ف تنرو سال
 .٠

00 
 ةكسسسدب

 تا 01 0 ه-

 5 9 - هم 5 5 - ُِ 38 2

 اكو اليفا انماذا هيمدشس ناك

4 

 ىدايإلا داود وبأ لان

 نسيم اي اس "2 ل ص - ا مآ

 لعاكلا ىدهمس

 ريتك بوُطخلاو مث نمي

 ٌريِصَب فاضُملا ْرَملاِب ُهّللاَ

 5 00000 و < س ون ند

 و نب 5 ين

 اني
ُْ 

 رد ل

 ايزاعملا
 اراد ىقاذح ا راد ْمآ لير أَ

 ل

 ارامج انّذِصَو اراوح انْجَكَن .

 ارارع ةنم ٍلْيَللاِب عّمست نحجيلا ناكم ميلظلا تابو



 مو

4 
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 داك ءلنع نم لايل تلك 2 ١ | 99

 مِهَتاَسِنَو مهلها ىن مهل ناكو
 < هدو 0 ها 2
 ابزعم ماهييلا ىندا اوار ايلف

 م نازقوحلا سيئرلا لاقو

 انذاك انوار: تح ارثتنا امن

 كد ل

 7 0 ا يح انس
 ٍلِهاوَم روزجلا ناطشأاك ٍرْيسب

 ا يىبعاز ٍقدَص لك ىرت

 انتايك ىدياب مهيف اعم نعقي

 اهئاّبط ِتاينآلا قورغلا ٌردَق

 هناك اولظ نيح ىنيَع تررقاف
 نع مِنَ ريطلا ِْيَلَع عيِرَص
 مهنود ليللا ىتآ ىتح ةودغ ند
 2616 هاد تأ قال

 مرجاا مهنم ميصات

 مُهْفْكأ ثداك ليلا اوُلاَبَتسا ام اذا
 ا

 كي 0

 مهتاقل بِغ

 00 اس

 امهيلك نازفوح ىنبال ناك دقو

3652-2-2 6 - 

 اودوؤتي ملو اووي ملو ديرب

 دوسا ىهنلا ىلع اوولَي ملف مهاهن

 او دِدَج مث متفراش نإ نصحلا ىن
 ُلِيْزُم ركجلا نم ىذآ مبصلا نم
 : هد 7 د ل رو
 لقوت تر ذ نيح اهيف سمشلا ىرت

 درعت ال اهتارقآأ ثّيقل اَذإ
 1 ور ظ-ىص هد 5-2 -

 اوددبتو اورساتسا ىتح نعطلا نم

 د1 اللا هز اهب دوج
 نال 3 ءادنالا ةلبأاذإ
 و 8-0 5 - 25 ه1

 و 6 2 - ص 9 تا

 2 تا

 دنسم لثآ بشخ دايالا نطَبب

3 2-0-6 3 3 0-0000 

 دي مهنم اهّيلم نع ىهتنق الو

 درطم لف نيدربلا ةءاقيقب

 دربا ءاملاو لاوبالل عئاقو

 دروم ةبيوخ
 لعقم رشلا نع ماطسيو

- 

 ندم مى هم

 ا ضيف وا ةلجدب

 ليوس



 ةَيَذُن نب فافخ لاق
 0 اا كنب |

 قف ايش كلما ال سما نا

 ةَبيِرَقَت طباضلا عباضلاب

 ٌيَعارِفلا ِلّبَع

 اَذِإ ىتَح ٍلَحْتِيلا يف ْنَعْطَي
 -09 12 501 521 ون

 اًطشلا ميِلَس نّيَع

 (ننلا ور ردعلا كنيصَت

 ىقرلا هّيَلَع ليجلا ىن ْلَقْعُي
 ل

 0 ا
0 

 0 لق ام 5 رقنب 3

 اور رقت ام اذإ زان قول

 كلاما لما ني تل
 ى

 ك1 ال

 0 -_م 9-3-0

 مهراد َلْوَح ْمُهَحْرَس ْمِهْيَلَع دَرَو

 تّلبقأو ٍدايالا سو درفب لوح

 امِهْيَلَع سييخلا تاز وأ نْيفلاب

 مه

4 

0 

 عيرسلا
 كلاخلا الو ىقابلاب انآ ام

 نهاشلا ىذو ُلْيَحلا ِتَنَو نإ

 ِنِعاَشلاي سراغلا ْغَلَب 0
 تا 6

 دعاو :تعيس 0

 دعارْلا ركتبم َث رفح 6

 دساحلاو سفنالا ةفيخ نم

0 0 

 تادوتا ام: نابكرلا ربح نفح

 ْدِقَصَتُم ُهَلوح ٌبُكرَو ن نيزر

 0 5 7 اوال
 لن يل

 ةاكوتلا 15 ل كانض

 ارادكات انك ءاسربلا نع ةارَح
 ه5 --

 اوُدِعْرُي مث انِنافرِع اوعْزَتنَمِل
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 اًسراف ليلا ٍتَدرَأ اولاقف اوَدانت

 هناكم ىَلَح هللا دْبَع كي نإ
 تحوانت حابرلا اذإ اَمِرَب الو

 هقاس فصنخ جراخ رازالا شيبك

 ةليبر لازَي ال بورح سيك

 و د و عج ا ا ع
 ةسأر بيشلا الع ىتح ابصام ابص

 هَل لقأ مل ىننأ ىِدُجَو َنْوَهَو
- 

 مت تنكو

 5 ىتاعذ الغ

 و هور

 تليقاف تعبر وبلا تاْذك ثنكو

 2 كا رجملا ع تعاظم
 عسفنب ةاخأ ىسأ ىرما ناعِط
 كا 117-

 طراف وه امنأ ىدجو نوصو

2 2 
 موال وعلا" رضا نيو راش

 ةراغو

 ىِدرلا ْمُكِلَذ هللا ْنْبَعَأ ثْلَقَ

 لكلا شفاط الو افاقو تاك امق

 ِنضَعْملا عيرشلاو هاضعلا ٍبْطَرِب

 1 لهاا لك بم

 دع نِثيِداَحَآلا رابذإ ويلا َنِم
 021 ساشلا لام ةالعاابتم
 ىِدَي ْتَكَلَم امي لحب ْمَلَو َتْبَّذَك

 ِدَّمِملا جيسنلا ين ئِصاَيَصلا عقوك

 ِلَجُم ٍبْفَس ِكْسَم نم ٍمّدِج ّلا
 نوللا كلاح ىِناَلَع ىَتَحَو

 نذَم ٍرْيَع هرملا نأ مّلعَأو

 ٍدَع وأ مويلا ُثراو ىِنَآَو ىمامآ

 ٍدَْلَقُملا ٍليِسأ ٍنِهَن ارقلا ٍليِوَط
 9 6 05 2 ب

 ا

 دوسأ



 نا م ا قا
 ىيفشو تربك لق ىنبرت امأ
 يعاسصا) 60 07 5 ©4122 2-2

 اًيص تيه نأ حدقلا ترجز لقلف

 ىَتْلا فو ٍلوُمُحلا نَو ٍتاقهازلا يف

 هب رظنأ ْمَل مكللا ُتِرَمَم اَذِإَف
 اهيفآأو ٍِتوُيْبلا ضارعاب ىَرَجَو
 نك ناف ٍفيِدَسلا هام هب َفَرَش

 اودكشانتف اوعيج نزاوس اذاو

 نس عدو

 ديرد لاق

 مس 0 اس نب -

 َِبْعَم ما نم ٍلَبَحلا ديِدَج تَرَ

 انراوج كيلا لبحا ملو تنابو

 دِلاح ٍلثم يف ءزرلا نإ َلِذاعَ

 ٍضراع باصعآو ٍضراعِل ثلقو

 ىوللا جرعنمب ىرما مهترما
 ىَرأ كفو مهن تنك ىِِنوَصَع اًملَف

 هد ا ا ل
 توغ نأ ةيزغ نم لا اذا امو

 اوُمَلْعَت رهذلاو ماَيَألا بقعت نإَو
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 و ن “5 59 ع ص

 ىدوغ نيلاجملا ىف برقي ْعَجَو

 نَنسُملا راصحلاب فذقت ءاقرَح

 لييبا يرعاك اًمانسإ تعبأ

 ليَعلا قرش ٌةدام وم اَمَك اًيِن

 دِيَكلاو ىنغلا ىذ ٍةَماقم ىلإ

 |اوع

 لا
 نأ تع

 تيفلخ و ةيقاعب

 ليوطلا

 ديِعوَم لك
 ليغ وأ مويلا ةذر انيف جرت ملو

 ىيهش ْمْوَقلاَوءادْوَسلا ىَب طش
 ٍدّرَسُملا ئسرافلا ين ْمُهَتاَوَس

 ليعلا ىَكك الإ نشَرلا اونيِبَتْسَي ْمَلَ
 دوه 05

 لتهم ريغ
 تال نأ و 2 55-

 ىينناو مهتياوغ
 02 7 تي + 65

 شرا ةيزغ لشرت ناو ثيوع
 همه 9 7 6

 ِدَبعَمل باضغ انآ براق ىَْنَب



 انا

 اًبّصلِل لّيغَأ لابرسلا ىّرع ليوط

 ٍدجَت َلِإ نادَع نم ىِصوُْلَك ْتَّنَحَو
 ُهلْثِم ٍيْلَقلا ىف ثّيقال ىِذَلا َّنإَو

 ا ا ا 5 6< 5 -
 ىرأ الو صالقلا تيفال تدش اذا

92 0 
0 

 ةغضغب سوف نع نومي ىلا ىرأو
 نب 2 ا هر يو نم 2 م

 هدوب ىلع يلو ورسم ام اذإ
 :0- االلكيا نم رةعتأ خلو 0

 ْتَبَداج نيل حواط ٍتاوَكَت ىو

 ا ير 6 دغ 00

 8 0 ب 9 0

 ىتح تاوهشلا ىف لاملا تنها

 ل

 ايراع ىنتار نأ ةييطف

 -_ 7-5 0 ن سس 8 م

 م ملا نات ناعم رص 5 "اك .لايبتغف كت د

 دْعَج ٍلَصح اذ ىاَرنذ َلَع فك

 نِهَعلا مدق اهناطوا اهيسني ملو

 دجو نمو ٍليِلغ نم د لا ىلإ
 نافل 0 ف 2 2 0ن- سه د  ن<

 ىذدو مهفلايف الادبا ىيموقل

 يِدِهَعالَو ىدِج يالوم ىلع سيلو

 ىََم ِهَيِبالَع ْنِم ىخرت يلابح

 رفاولا صولا تور -_ِ_ الحلا

 211 | ليقت را قياعت

 لماكلا

 ىيَتْزَآ ام ِدِفْمْن ْمل اذإ ىزْرِج

 نّطضت مل ثَلَح ٍةَمِباَر ناذرج
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 ا برا
 8 - 6 وهل و 5 - هر 2 ني <

 ثيقب ام ىقنامأ ىرقف صقنيي ال ةنايجلاب ردّصلا قيض
 و مام تت هه د5 ا ا 20000 ْ_ء ل ترااسشا أ55 تا 08

 تيفكن هتكرت ىدعو 5 هللا 1 «ئنعيس مخش بر

 اَم اذا نروعشأو ىرعش كسل

 رخ اذ 116 لل
 و هد 0 -

 تنك لق
 و 2

 ثييح مث
 تتلذإ كا ل
 ىيناح :كرادتر اذا نكونأ لك

 ىّمْعنَو كيِلَملا َنِم لضقبأ

 زرلا نم لييقلا ٌُبّيَطلا ْعَقْنَي

 وراد كلم نع ءاشآلا ىنتتاو

 زرلا َنِم الضف ىوقلا ىطعي َسْيَل

 5 0 ل
 ثيرقو اهتاونخ أرقإ ليق

 ثيقم باسحلا َكَع ىِنا تبس
 و 9و2 6- 6 هذ نأ تدح 2

 توماس ناب نهر ىتايحو
 02غ 60

 و 2 0 ا
 تيد ىنا ىلع ىسعا ل ستو

 5 5 2 و ا 60 2 <

 تبي رجل ى«نام ل5

 ثيبتلا ريِثَكلا ٌعَقْنَي الو ف
 2 نع

 ترقف د

 تينا فيعضلا مرج الو ف

 5 --_-أ بل

 تيضرو «ب ىنيع

 و - نو و ء هس 90 هد و لكلا مم 2-5 ون 0 ب 5 62

 تيينتسبل | - ولو ىصع --0 نم مل َ لب تكييح | كفنا كب هللا نصف ام ه«قزرا رم لكل

 انَدْعَب َرَسوَد لاب ام ٍةَلِئاَقو

 كلل َنقْرَمَم يباوثآ كت ناف

--_-9 

 ليرطلا ٠١١ ىعرتلا كيهذ
 ينم نمو َكْيَل لآ نم ُهَبْلَق اكك

 ٍدْيِغلا ٍقَلْخ نِفْيَسلا ٍلصتكى نإ

 مردلا عنا تابشلاب ضر اقرب عتارا
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 اهتاَنِطاع ءاور ّلِإ ىشْمَت اهِتاَمْجْبْجي ٌسْيشلا ٍتقتاو ؛
 اهِتاطْيَرو ىف سيناعلا َىِشَمَت |

3 

 1 ان َكأأ 3-2
 رفاولا 2 ىدوهبلا ضيرغلا نب ةبعش لاق

 و 2 تل ا را 0 و تل ل د ب ع
 تسي ,!امك دوعا كك ىفاو تيفب لغو تيكب كا الا

 َتيِرَع ىنأ ىلع لكتأ ملو ةَعِضأ ملف تابشلا ئذدوآ ناف

 000000 ايبلا | لتسأو |نانك يلح ئدَسْعي انمااذا

 دارا ف ا نانوحلا َكلَع قوت 'نانوخحلا كغ ىحلآ الو
 و َخ - 5 هد هم هم نما 5 7 اا -َخ

 تيرا امو تيار ام رسياب يما لك ىف ىرشعم رسيايا

 ثيشح اَمِل ْتِيِوَه ام لزنآو ثناك ثْيَح عراقملا ٌبنتجأو

 مو

 و 5 - - 2 ا و 5 س0 15 و 22 مل
 تيبر اهيفو اهرما ترما تيمنم موي تيم ام ةفطن

 5 0 007 9 - 8 02 هن 1 و ل مم ا

 كييفخ ل اًناهناكم' ىفتخو ادع (ناسسم 2 هللا ةيتك

 - و9 7 اا 2 هد ه2 21 8 و كل ع
 ثيم ثعبلل ةايحلا لعب ملا ىنح تمت كاذ ف تيم انا

 م 00 سس
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 هيدا 22 2 95 6< هو هه هل 06ه 2 د 902 27 و95 ه م
 ىنلز ةريشعلا تحي ملو ىكعن هت لخرو اهلهج ىذ نع تححصو

 هم م 2 5و 212 522 5-5 اننا - 9 د

 ا

6 9 0 

 ا ١ 0-0 نلادوونح ءللا نع لات
 طرحت كرمذاو ةقيك قانا سرع نذرا نالت

 ىتادل ُبيِشَق اَمَو بوزحلا ىَسْعَأ وِرْمآ ىَيِكلَو ربك نِم ثْبِش ام
 ىتامخ ثينع اَذإ كاذك مهو ٌمُهْبيِرَح َحاَبي نأ ئنيبافا قرا

 ىناداس ْمِجاَحَج ٍفوئالا ْمُش مهوخآ َناوَهلا ىَبأَي ٍرَسْعَم نِم

 ٍتاماهلا ٌمِصالَغَو ىَرْذلا ْمُهَو اوُرَواج ْنَم ْمِجِرِعِب ّرَعَو اورَع
 ع

 ٍتارتب اوكَرْذُي ال اوُبَلْطُي وأ اهَتْوَأْنَي ٍةَريِرجب اوُبَلْطُي نإ
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 نه 5 95 00

 اهتافِدار ةارسلا ةحوبم ًاهياعن نم تاراهتجما

 اهتالاَبَذ ٍبانذآلا ةقباس اهِتاّرَمْ ٍفافخآلا ةقوفكم

 اهتالث قع اهيفاام رياح اقييعشآ نتحلا اكل ترا
 اهيافوجم مّلِطلا رحت ْنِم اهِتارَص ىلإ تْطين اًمَّناَك ٠

0 7 *20 
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 ةلغولَرأ ,سفتلا َكَع تضاجت

 يقئاع لقثي ممرلا لوقت مالَع
6-0-5 > 3 60 2 

 ايهيلك ديَرَد ىنبأ داوج ترقع

 قراش رذ اًبلك امرج هللا احل

 ةّيرد مامردل ىِنآَك تْنِيَظ

 نا لس هس نا ل 2-2-7

.. 
20-189 

 مهحامر ىنتقطنأ ىووق نأ ولف

 ني دام نم <

 ترقتساف اههوركم :

 كل ليخلا نا, نعطا مل انآ اذا

 نع اره مه

 ترابزاف ترراه
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 بالك ةوجو

 0 ا تاس 6 ل

 ِتْرَجَأ حامرلا ّنََلَو ُتْقَطَن

 لماكلا لياو نب ركب ىنب نم فوع نب ميرأ نب ءابلع لاق
 ها مهد دك 20و ىف ل تل

 لفنرف بح ىنيعلا ىف امناكو 0 هع 0 00-2

 ْثْمَأ اما ىِنَنَأ رِضابت ان م 0

 ٍعِموَقِل ِتْيآر ْلَهو ِكاَذَي ثَبرت

 اَنَنْقَرَط ثابانلا اَم اذإ اّمْوَي

 ثْيفك ةّلزان َحاَنْمَو

 تَعْنَقَت ناخدلاب ىَراَذَعلا اَذِإَو

 قِلاغعَم ٍلايِعلا قاززاي ْترَد

 سرا

 اهتْيَب ةريشعلا يأَت ْتْياَر لَقَلو م ا ا ا 6

 8 ا 2 م 4 ص و 06 2 أ

 تي عن مهام 0 5 < وهو ن<

 هذ 2 2 52-2 ٠

 21 رِغاصالا اَهَونْيَبَأ 000

 ٍتْلَج ىه َناَو ةَلِضْعْبِي ىفكأ

 هر 209 1 00 تت ن < ن

 ةلجلا راشعلا عمق نم َىَدَيِب 0 م و مح
2 

 يتلاو
 نادت مم



 اوه

 كلام َةَنْبآ اي لْبحلا ِتْمِرَص نّيَلَك
 كت و 2 تآ

 ةرم وذ ورما ىنا ىيلعتف

 وب طك ا 0
 اهلعا سبدالا ال ةءانّلا عدا

 وو 2 لآ هاش 5م

 - 5 06 م 0

 ةعابسو هريط نما ترفن
 01 طر 6-2 2 هه هذآ 5

 صِلقم قوف لحرلا ناك دجا
 95 ك2 م و 6 و و ما

 ةهتاكف هنتاسل ناهنلا لدع
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 ةناك_ءاحلا ّرْفَس اذإ لح

 كل هايشلا رْبد ىلَع ما

 اَبِتاَرَم روُبَّدلا ُهَمَكَقَت ِدِرَب

 قُم ضَهْنَي فكلاب ْعَلطَتم
 ىئ

 علطتم
 ةلجر َبآَلك 1ذإ بانجلا نيو
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 ام
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00 6 2 500 9 
 يي ىطضخم هع ىارلاو

 ْبيِلَص بوطخلا نمي َمَلَأ ابيف
 ٌبيِصَت نامزلا سْيك نم َىَدَلَو
 ْبيِلَصَو ٌةَّمِر معاوَتلا َنِمَو

 بونَج حاولا ِماَذْجِي ماغُبِي
 ُبيِرقتلا هَحال قهارتلا ىراع

 ردد ةانعلا ةَلِئاَسك فرط

 ُبيِلَس نْيَدّيلاب ُهْوَنُي لْجَر
 ُبوْبْصَم ُهَبِرَ

 ُبوُه

 زك نك ل
 متقا و

 ىقلم
09 7 01 - 

 نهنيب ىحاوض
 و -05

 وهسد
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 ن سدو

 ديرد لاق

 اهدار تورس
 اهُضْيَب 2

 اهنأك اَوهَر

95 560 

 قربي ءاضيب مهتكبص

 ليلا تيار اًملو

 د
 ليوطلا

 ترذ نيح وأ سمشلا عولط ٌليَبَق

 ِتْرَمَمْزأ نوُعلا اهبخ ْتَرَطَت اَذإ
 يي ع 0و

 ترطبساف
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 مو
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 0ع اا 6 2
 ةو لع لاشي دال ةأرق بيرق

 د ا لا هك

 نأ ْلَقَو ةاَيحلا توملا قي نقل

 هلهأ نير ملجلا اَم اذا ميِلَح 9-0

 اوظفَت لاجرلا ُهاآاَرَم اَم اذإ

 ٌبوطق ناوّهلا َنْنِع اًطَّبَت هَل

 مر دجلا ندمان لحل خت
 ُبيِرَق َوْهَو هاروعلا قّطنت ملت

 ا لاق

 هتقلاَن ينفك ثوم ان

 2 و

 فافخ لاق

 7 َحَبْصَ ا نوطلاق

 ىيجربلا ةاطرآ ىب مركب

 بقت اهي واقوي ١
 25 8-0 دول

 ٌبيخع نتي طي الو اداشَر

 بيجو نهِناشخك نم ِنْلَقْلِلَو

 بونت نيح رهدلا تابتان ىَلَع

 ٌبيِصْيَو ىتقلا سدحلا ْش َىِطْخبَو

 ْبِيرَي رهو ءْنَملا ّدَْي ْمَل اَذإ

7 5 0 

 ريكو تعاتب 221 ليف نم

 ٌبوشخت ا|هقيعَم 0 غارفق



 ىسبعلا عفاسم نب ةقيرع لاق

 احا كيسا ماس لو

 يأ ْمَلَو تاوَجْلا َىعَآ ْمَلَو تلقت
 ىتوخا َنْمَرَك ٍتادحأ عْباَتَت
 هذآ :ىتح ضيعلا ولح نول نت
 ةبيصم تّباصأ تاك ْنْيَل ىرْمَعَل

 ىننيعُب ناكو ىنيفكَي ناك عيا
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 ٍبِاَج لكن ِمِرْبَحْلا ٍلالِخ ُْموُمَج

 يشجب نوكي نآ يلابي ال ىف

 55 اذ ام ْهَمأ ثوح - 2 2 0 د

 اَمُهْنِم ّىَحلا يقابلا نأ ْمَلْعَأَو
 5 9 ن مس مر

 َتَرَهَجَتَو اًبِهاذ اًليِلَق ك هك اس

 ىّدتفي تيم ناك ولف
 021-5[ 55 دوو" 627 22 -

 ىلإ ليِقو ىدي ىنبي وأ ىنيعي

 ا اا وت
 0 3 ه9 0 تا 03 7 2 ٌّ

 ليوطلا
 02 - هدمعا ل يغدر

 ٌبيِصَت ماليسلا مص ىف رهَدلِلَو
 سا اس هدي - 8 0-3

 ُبوُطُحْلاَو يسأر َنْبّيَشَو

 بركن نِراَتآ ىنَع ٌبوُكن

 ُبِوُعَس ٍلاجرلل اَياَنَملاَو ىِحَأ
 بونت َنيِح رهّذلا ٍتابيان ىَكَع

 بوني نيِح ٍفورْعَملاَو دوُجْلا َنِم
 ُبوَهَد نهب ءافح ءاشااذا

 ُبوُحَن ماركلا ِتاَلَخ لان اَذإ

 ُبيِصَت ٍلاجرلا َّلُك ىَيّلا اَنْيَلَع

 قولك ةايحلا جارت وحلا

 تر ءادع نقا حا
 ُبيِطَت شوفنلا هْنَع نكت ْمَلاَمِ

 ُبوُوَي َنيِح ْنالُذَجْلا مناغلا وه

 ُبونَذ َنُهَل ثداع ْنَقف لإ
 ىإإ 77 00 يه 6 - سا -
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 نكي ْمَل َيِنْيَدَرلا مُمْرلا ٍةَيِلاعَك
 ةنأ فيضلا ُمَلْعَي ٍتاوَنَس وخآ

 7-9 تك
5 

 ا 9992 نكي كتر -

 هنيب ةلكلا صقي مل لح اذإ

 مد 306 0 0 ا |
 نايشغ ءانجلا ىلإ بيبح

 هعبجك وربع ما اي ىدنلا تيبي

 مُهنع تبع وأ فايضآلا لون اَذِإ

 ىدنلا ىلا بيجي نم اياعد عادو

 ل حا ©00 0 7

 لعفي ناك لق ابك كبي
 و تت

 هنأ

 0 هدر و
 ٍرِسْمَمِل اًمارِك انايتف ْعْدَي ْملَو

 ىوطصل ىذإو تكابلا ىناف

 ىدملاب ما ناك يع تن
 ىرقلا ف ُتوَملا امنا ىِناَمَتْتْدَحَو

 يبَحم ميغ ناك ءايس ءامو

 مت حلا ِتاصّرَع ىرَق

 0 21 اك ةاهْرت حورت

5 
 7-9 9 نك © ند

 م

 ُبيِخَي لاجرلا َلْيَمْلا َرَدَتْبا اَذإ

 بيِطَيو هرْذَِق ىنام رثكيس
 نال 0 2 ناض 9 --

 بوثي ثيحي ىندالا هنكلو

 بيدآ وهو بش اًيكلا لييَج

 ُبوْلَح ِتايِقنُملا ف نكي مل اَذِإ

 ُبيرق َكْنِم راوغيلا ابآ ّلَعَل

 كدطا ةافلا فلا ابو اَذإ 5 0 و م كا 2

 ُبوْذك ِتايكابلا ضَْبو
0+ 

 هيلع

 بيِضق ٍديِدَحلا ءام نو ٌرتها ابك
 ُبيِلَقَو ٌةَبْضَه اَناَهَو َفْيََت همم 0 هس ]ع

 2 52 - 96277 2اس

 5 1 َ © 3 ناع  ىر 5 ١

 بيرع نهي للي مل باغ اذإ
- 11 > 

 ُبيِدَج ْناَرَتْسُملاو ىرذ لكب



 2 2 9952+ نص د 2

 حرج كو
 اًماَوَس ْحَرْسَي ْمَلهرَملا اَذإ ههه 6 2 0-60

 أ

 وه و 032

 سانا نم _نني فهل اك الا |

 م4 5 1 ىِنبِب مهن لج مهاقو 7

 و 2 3 2ت 5 7

 اضيرج ةابلع نهتلفاو

2 
 1 + تان -
 هتيب لنع شحاف ال حاب 0 2

 الكانو ايلح ىذابلا لسعلا ف
 5 تبع و < ف 5 7 ها سا

 تدلع نيل روع را ذإ بلح

 اًيداغ جلا َعْبَي ام هّمأ توه

 اذ

 ةبِئاجَح ْمَج رفكلا اًدعو اَليِزَج

 ةيراقأ هيَلَع فطعت مَلَو اًماوَس

 ةيراقع ٌبِدَي يَلْوَم نيو اًريقت
 :يلاط قفخآ ٍلْيَللا ٍتاوسك الو

 ةبراه توملا نِموجَياَل توملا ىَرأ
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 رفاولا

 ارْباَصُي ملف ءافشلا اوذاك ْمُه

 ٌباقعلا ناك ام َنيقشآلابو
 95250 0ن

 ٌباطولا ٌرِفَص ةنكرذأ ولو

 لا

 ليوطلا
 5 5و

 ُبوُيَك ءاقللا َنْنِع عرَو

 ُبوضَع ٌمدَعلا ىَقْلَي اَذإ ْتْيَلو
 ُبِيِرَعَم ُهُْلُهَج اَمآَو انْيَنَع

 هع رب ليللا 1 5

 الو

 ورع نا
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 __ّ 6 َ 7 و © بس

 هِناَذِل ريح هللا ٍدِبَعِب ثلتق
 ارريصآَف ةَرازَم ْمِقيِيْس مْوَيْلِلَ مم ل 2

 لاجر لابجلا ىَمْفَت اونَرْحَآ اذإ
 ْمُهَتكَرْدأ لق محشو

 اَنْضُكَر كرذآ ِلْيَللا نانَج ال ولو ْفَدِيِرَش انكَرق ىتنخملا َةَبلْعَنَو

 هل 6 ل

 م منكرتف

 522 2- 2 آو 00 -

 تربخا خةضاخبلاب أروبق تيلفغ

 تالت تح ليلا عفاَنِسَدَ عه م هه هم - قت 27

 ىَِنَلَعَل ٍداليلا يف َفوَطأ ىِنِيِرَد
 يكتم اغلا 0

 ملا

 لعج ورم تنأو

 سيلا ىِلْشِهَتْلا شانشتلا وبأ لاق

 ٍلِئاسَو ليِحَرلا َنْيَآ ٍةَلِياسَو

 كرلا لهب خفق امامها ةيواذو

 بدانجلا
 تهور 2 0

 وردا نورط

 بان َرْيَغ ىِتَدْعَص مهيف ٌةرْكَأَو

 ِِئارَتلا ىف ْمُكَتْذْخَأَي اوُليقُت ناو
 براوَصلا ٍضاَضَملا غازياك ٍنْعَطِب

 بِهارقلا ٍلوُْولا رف تّرَموَتْسا امك

 بِلاعَتلا عر ءاعلصلاب َنوُغوْرَي
 ٍبِناَج لك نم رْيَطلا فْطَح نوفاخي

 انقلا عقول

 ٍبِعالَو ٍداليلا ىف هال ةَّلِعَت

 ٍبِشان َنْب صاَيِعىَطرالاَوٍتمرلا ىِذِب
 براك رف 1 بكاتت

 بغاوسلا بامْذلاَو عابضلا ناَوَع

 ياك ناعبش وحلا طِفآلا نِم

 ريضلا
 هو 2121 م م2. 27 هيو 200226
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 يرد

 سوه

 مو

 - نه احن مه

 امو تشرتخا ام ملاص َتلَعَجَ

 كي ريقولا لهآ ىلإ ليغأقف
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 و 3 5 0 كا 6 ا

 ا ا >- نا 3 3 -

 58 تالا و 228 2

 هيَجاصب اًحاحلا ّمَلآَو
 تكا مَكَملا دلو

 ةفسسصأ- نا اهتكأ تعا

 اهُلواَرَأ اًماتْعُم ثفقوق

 اهيَمْسَأ ياس ىف ُهَنْضَرَعَم
 ررسغ يللي انيصرم
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 ديرد لاق
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 اهرادب تضرع نإ اريمن غلباو
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 1 00م ل ]آ

 ايما .ايبفاكرو شلاح

 0 ه- 0 5

 رسل

 مناع نه مهد

 يرإلا قياص َنواهت دج
 ِنْلَعلا َرَجْرَمَو ريرصلا ىوكش

 ِيْعَسلا ٍةَّذِش لِتاق ْنْبآ اَنأَو

 ىقتأو ىيلِس مَ ذا

 ٍقنور يِذ ٍدَْنَهْبِب
 كينئكللاو دواشلا 7 نايم اراغشلاد

 ىبكك م ءامتاكح 35 قلعو ادبع

 ىِيِرَح
 ه- 3
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 د اذه قآل نلاغ اخآ
 م | 6 0- 0 ا 0-6

 ٍبِلاطَو َلْوَم ىأق اًهيأن ىلَع
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 قم 2 255 كا ع

 تَبَمَع مآ ٍلقَعلا باهَذ اَهَبَأ

 ماا 0 دا

 ةَيِرْيَوج اهب ناّسجلا َفَرَع
 اورصن مهمين َنيِذَلا تن

 0 0 َنافطغ نم او

 ترفك ةرامع 0 الذب

 :ء سينالال يرحب نو ْلَب

 ٌهَعَياَدِ هب ُليِلَدلا ىَسْنَي

 «بسيتت فّرَعلاَو ىّدَصلا بو

 ةَيرقنل انب ملأ ْنَقَلَو
 هازل لاخلا انعلا وعدي

 ابيب تعسص ١م 1

 و و 0

 ةهفسعا
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 هتدتاك

 11 , و لضاف

 ىبطخح امو ىتلْذاع ٌبطخ ام

 000 ادع ابيع اقديزات
 يبسح اهلاثمآ نم 0

 . نجلا مدلج مايخلا

 برغلاو ٍضرآْلا نرش َنْيَب ام

 بتا يف باّرنألا َعَم ىعست
 ٍبْرَكلا ٍنِطاوَم َكْنِع قَحلاَو

 7 و نفط نم يكول

 ٍبهش ٍلِحامَتُم ىّوصلا ىيان

 ٍبْعرلا َنِم ىَقْلَي ام ٍلْوَه نِم

 ِبْفَع يِذ ُبْقَعَو غيرقلا ْوَأَش

 يْزَمَدِ َنْهَرَع ٍنايفلا َحْدَص

 0 الا فراك ءاقشلا ىداب

 د0 ا ابع ملعتطم نم

 2و )1 - 3 2 ن سد

 يبل 3 |ةفش ا , 0

 6-5 يلا 2 نع 1
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 باج الو تخش ال ليقيلا مجلس ليسا

 لولا مصنع هدير كقكلا 1 6) ارنينخل -
 ٠ يا : 5 2

 ايا ا ا ال كارلا
 رغشلا 0 يلا 5 ف

 ىذخلا قلشلا) لثم لبق اذا :ءالف قربت

 بُعَكلاَو بوقرغلاَو بِهنملاو ٍفْرَطلا ديِدَح

 2 2 تا 0 200- تاور

 تاب طبل نلشسصتس) نك ةعرالا دج

 ِبْهُص ِدَنَع ىذ يف َج ّرخآلا ٌبِضاخحلا يِدرْيَو
 بقحلا ضخحألا صايختالا نوجا ةناعلا لكن

 تعشلا (نماتسم قاد مجاآلا اقنغلا ريم 8
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 يرازفلا ةجراخ ىب ءانيسأ نان
 لماكلا

 ةدصلا ةمايس ءاود ندا تطل دذ لك ةاماشلا غنا
 هه آ#آ

 غءاودو م



 0ك

 م مكَحلا لاق

 ىَجّنلاَو نيبلا َيبوَج الب ِنْبَآ يَلإ
 0 همس هو دن

 م تيا - 70 هناا

 0 0 < نم 0 ا

 تصلغق ءالدبب نيخرف تعدوتسا اذا
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 رصتعال ععمولع 1عوو اتطصمذدسل, دمعتسعاب 8ماتت» ن0 5ءطق11>

11 21131 811111 

 1ءاط طقافأو ةدتعا نجح لعد 'ائاطهأذ 085 11 دعتتتقق لع ط161-

 هطنم]1 سمع عموووعرنعت» 6 ءلتعطتع نسخ عتحهدطحتطت عاتب 71212 طحقع 210

 لع عوصمع اطلاله 065 طظااطوق زص لتع طقصلع ععءاعهدحصسعات
 صل نعا] هةمقكعت» ةتحعا 036 اك«ادد تسع 0عو آلآ 28 عع اقع

 ع28 عمولات عاعك مقسع. طعاما وتعد ععاودع ةتسعاط لتع 66181118-

 ا[ععزت لعد ةمدسحات عورب ١ هدواؤوط عع 0ع ؟1ءءاعةصتعا 1: ءطعاح 811110-

 طعاع ص اك هتتنم, ز ءات1 ععرج ه1عوومدنع زج ل ءطقر ط1 هاتنم آ01. ,8 ١

 مدع دمتم ص ءمعاقو الت عوذعت» 11 هلقع ةانصع ةاطوعءطتتكاأ 0ع5 ةحتك

 عم هم عع 81ط11ه6طعاع طعقسل 1: ءطعد» 119 هعاعع5و هلع" عع

 ][1عوو تصع ةعسص ةعا نع لتع ةميسستك ؟ءتمادابسلعدع لاتطع

 ندع ةمدقأ1 عمد 1م وع عوععج]عمددتسعتت ةتتعات هت 016361 8566116 3

 حصلععيب طصتعال ععولستس عع نطلع.

 ممدسستك ؟ةجع لعردسص لع عضوة ةءاطس عورعمممعال اح 8عاتعأ

 ىلع ةعابم»» ةماتطعات حج ظعحاتعت 111 طاتادو, 6686161عأز 2161 8

 طاتعادعرد ممعاح 13055 ةةتتقعت0 آل ءنوع انطا1ع, ؟عاعطع ةزعاط دم

 ]20 عودعت, 0165 ومع ممعاقأ ودق ءلصقعا»ع 00م 0هءاط طئتتتت

 ممتن عع 2521212260 8عءابم1عع آ/ءتزع 0عووءوالطءد ظعاتصتعو 4



 ا يي ا

 زعورصع7> هعوطخلام متعطط ةط 8ءة6عودعطق: ةطعتخ هو ه6ء116 هثعط

 معا جدتعاط نط ظعحاتع# هتتك هلت مههقع التت ءزتطع 1613115, 8

 هزرجع ةعاطق ء0عمت ع0 0ع فسحعوطل 7 هتمع طمتك ةطتحعات 20

 حجاج 01عووزج طقهاو 1ناط هقتصتح ةهتتعاج لفتح آل ةةتقاتعار ه16 ذنح 02

 اح طصصوعمدر, ععدص عطش: ةزغ 80م ةدعط اح لعات ةسطقطت عع (00م:

 همرج كاوعططمةععاط)ر انططعات 10. م. مزن, سر. مم. عر. 119 1م دمتتت

 0168 انتج 850 12161688912161 ؟ع5ءوعات, 15 1نا 2561 01عوعان طعات-

 ععواو] ذه 6 ءاتعطخع ةنح لعدم 5حطصصسلادتع 7012 601-16562ط جر

 كتع نصنع لمس "اع برعل أزيجارا باتككهدح ال[ هطقتطستست ه0 121164

 ءة]طوةاكتأ ةص طاكمتتتم ةطح ل. 1313/1594 1طعاتوق1152ع686ع2 15

 تس ءهاصاعع الةزتوع ]1[ةطفعاتر لعماتح 2206انعز> 1ءطلعتت 21612 ةتتعط

.1 77160161 

 زا ءزسصع مىادوءطسكت 156 جاهم دهعط 0ع ؟1ءاعةدتوعا1ءطعم

 11 ةسسممءطعصكا, مءاعطع ءطعجكوللف ةتتق دعاتعت: عت 7عتك هاوتططتلأت

 رح ل. 1313/1594 حجطعع1ع71عبأ ؟0هز ءةلطصعاط 12>» 5

 طلاس عع متعطت انمعتتأوطتنةتع2 6 ةاعطتعأواد, 785 ج11 111-

 انسعا» دتعطت جاتودءطل1 255[. 1058 2ء1عأ 016 جتتق 061286ءاطءد

 ()1ع116م 816ةةدورد لم م4ططوعطتخكا ةح هعدن 811110[طعاع 0165 0 ه1 عاج

 0. ]بدل طءانعر كعرتعب .ظعصتتاتاتسع طمتتخ ءاصتعو عاطل ]د24 261

 هاو هاند طحعاس طلوطلع ةهتتعا طلعتخ 2عمقمؤوطانعأ 561): 6

 ءةمخاطقات عود متعات ةعاطعاب ملط عءاعطتتس عاتب, 7؟61نءطفق هددت عمات

 نحسعا آ"1نعاط 1 عاعمزا, د15 6ةقمج0 68 هتسعءاط ؟6هةءطتعلعدع ظنك

 [هققاتتتع# 0ع ظاتصلع(اتناتستع 265715561 (لهدقمتتهاتعا> 16161-

 ععااتطتسا ةرسل

 لل1و طكمصممءاتتكأت ةهطصغطقات عر '!"هدعك نهم ؟ةدموو تس

 . هةصعص جاعسصات عا ةاتولتطتا1: ءطعاط (نهدصست عدو, 0ع عوووح 186

 ةامط همه طءوءطعقسلعأ تتصل ه1 660. 13. 10. 27. 21. 8.



 6. 38 عدصم ؟عاط]غ. ةزع ١7 هع عزل ه1, لتع اعل ةلتانتح عع ةنأط57 81,
 م1165 7معو]1 من. هر طفومرجلعنعتس 11١ طقاتع 1ءط لعص

 مدحت عاتطوتت, 11161 ةعموورب 1 هماوقدعت» 1عط طاعءعانصع ةطصعنطو ع6-

 ةدسممب طقاطعر دتعاتت: ةولزصع 11 هماويناعلةدحتس عععت» 220612 ةاعط

 حم مو ةدتنو (ذح لع عممومعا 1717 ةماعتناد ان عطعتتحل, اتتح (ةوءطقعاأ»

 ][1ءطعع ]هتسسسوت"ا هع ةزعا متعطخق, ةتتعا طتعاطأ اتتتن آ616128-

 عممماطقاةدنعدع نعم 1زءاغءمعر نم متعاطق اندتح م0عا15ءطع فد

 1مدوتصع 1110 تانعددتستتحةططقطت ع. الوعل لعصح ه2 طة

 11. ظزخمعت» عود مأ ه1[ ءاوح طدحنعاع عقوق 11., ة2 06 8220-

 ةءطسصك 1. 6هلتءطغوو (1هدك تصل نوح عسكةتت), 11162 1596

 ]عودت دقت 0206: نتنوز1ةهد, 0طعاعزءا لعام (نوطحتس عادوا: دن

 فسكوتتع: ةتتدل انلطعات ءطمت 156 هلق 58612 طتتم

 01 عاعزعات هامه طءووءاتةسصلعت ةدتك محمعامع 120 036 آطبه20-

 طوصع ةءانع طمس لم ءاستك, طصصعوع ةعاط 0هءاط ضع ال1هدعع طن6ق-

 حراء 261 نعبد مجعتقذءرير 6 0تعءطغعاب ه1: لعدع ©نص0 0ك

 1[1عون رح ةعتخ ةءطمات هاطعتج 70د طقتتخ 176801:061261162 18

 ؟مر ظتص7 عاى دعو, 516 م16 12 71861160 عمعت> عملت ع1 عد

 حل طقصلمءاتتكا1 ءطعد 119 هعاععتج دصتت» ة111468605ةةءا 8120. 16

 طوس ءمزد هاتنتق5 عع طقادتو ةعاط 01636 11 هعاكع طحتق لل-

 اعنا عما 2 عوءواتلطتا : طع طاقأع 01016 1.

 1روزت ظوتتتسل, 0ع 016 طع ج15 612 122 101161 12

 16 ةعطتخ طعمة عاطغاتعاطب عا ةتسعطغو ةهعوت, 0388 عن ل[ ةطعطعاسل

 ج1 عدتمو5 هيسوعابعتسعاب 510 نتن عت هجن 702 100

 ق4ادعت» 7161 ]وغم 185 ةعطمتت هضاب انتتح 016 5[عالعتت 22

 جا1ععادعج, 550 ؟هز> كعاتح 00عد» زعصفعتم آ/ هتهع عماطق7 0615 120

 عم1585 معءاحتح عوتع اععزطصف 3656ه1عطع706 طبعقوتتت 08161 701:-

 لعمرتستسا. 1 "ءهرححعا» 0هععاج 016 طعقوتتاعات جاتتت 8 ١

 ءزردعو هرج ةزعط ةءاطخت عت عمت 1ئةعنعو طعتب 516 هلت ةتتعاط 6

 (0هدط0116 هكهقتتت, 05 0من طعدضوت1نةععامءتن ةزعاج ه1 1"عوم5أ الات ع



 ةمزررعو 1"ةهعنعو دتعطق ععاستأ طقهاطع. لطلوقه 8تمتتتس 06م ]طدعق-

 جطماعرح طقأ جتاتعاط لكقدتت معا ةعزسعتت اللات عاتب, ؟عارتح 011451 عج

 هاك عرجاح ودع ؟ةجامعاج ةزتحل : دمقتت طعنات 0861 ؟18[ءاطعاتب, 516 5

 17 ةرحوعطتءا طع ةطصاتعطعا ظاتعطق واع د قعاتعأال 120 5388

 نع قططتنلكع اتصل 1 هت وةدءحتسعب لمدن 226 عا1ءألل

 للزو يكوطل هع 0ءلتعطاع 156 41. 4طعتع 516 ط6 لعد

 ]الز111756]؟ةرتقعرج صوتت عاتع ةعدتنس ظاتادو, 7012 تل عتنءرج جطعت لعدد

 0نعابغع ةعا1طوؤ: متعاطغ ؟هاج جالعاب ةئءعطغ 1عوار ل385 ةزع ؟هج ااقم-

 828 طعس طع. 856 ةءاغعتسا 025 01عاما (ةصح الاتع]ع 29.) 0

 طوعا طعم طا ءعاصتسكا حاج ةعاتت 1120 65020618 0135 آن لمان 11820-

 ةناسك دملعأم6 ةؤعابعتلع (41., صح طلتعاع هاف 4. طءدعاعطصعأ)

 70م2 طظاتط9 7610556 211 8612: ه8 ةاعاط ةتتعط اح 0عقوعاتط 101-

 رجم ن0 1101 سدح 3. 8و0 01ةدعدت 85حصتسلاتت ع:ة2 319 8

 طعاطقت لعمال علم. 50 156 ةتعط 088 ةمح 101161 16

 6 ءلتعطت هد ةموعا1 ءادعت» طاععاصتسكا: هن اعمددسسأ حج هع آ1ل1-

 7311 0168 ظاتط٠و ج15 7. 06 علتعطغ ؟مهدن, طصتط 062ةءااطءهزدح طمحجوطلا

 انتحل 1"ه1عو لعدم آ/ وعر ةطصص ةتتعاط 015 211612161

 117 هرع مدح ظعالعتب لعدن ال هيعاوموعتع ةعتب ]8855 ةدعاط حقق ة1عط عال

 طعزأ ]اكةتتتتت 11

 ال1 مسد مم 0صتت عع هع 6 علتعطتو دع 0ع وص 0ةءطتتخا

 مىعزعطق هد هعتعرب 1016م صح طتعاعع ه5: طتعتت ةغوطعات 6

 جارد ها ونلمءعطر, مهعا ةطععب صمت ءاتسعب ععمملدعأ, ةطتتعم

 016 1'ه1عع ص عع طقس لو عاتق ؟ةلالعتتات عا 15غ: عدس دقعط

 11"ععات0 ءاسعامج 6تتجج05265 ععمضلسعأ ه0 هزغ متعطك, 0 عاعتعاط

 1نا ءاسعقتتسع, 0355 038 ءمهأف 6 ءلتعطغ 0ع مص 0مءطستكا

 متعطخ 1055 لهم ][ةطعقأذءعر ةمرحلعتنت ةتتعا 0385 606م1 0816

 انطون قفص [دغوتوءطتفل لع 0 601ءطخغ1م 1ععع 12 04 ها طه لح

 ةعط71 15 انتم صح 10تعاع 71201 هتف آط1ق56 ةتتداكتت1ا



 د هو تك

 0 عاعزماط هتعطغ ةنح قطاعلع ععماعااا 7ءننلعتت اعوتتتب 8

 1201 0588 جح 0625ء1طء2 006 ةحتعاط جه 20ع12ء 06 ةطسدح

 1ن2ع 0067 5ءطلتقو ه0عدم 861068 ؟ءاتلمفر 155 00عام 8

 هز 2ا1181112612, 01388 نع اتتحق 1 عةعاعمدسدتحعت7ع ]10132 11]70-

 ه31014ع 20 0385 038 1["عاطلعتتمم ةعطمات 12 1ع /61662 2-

 طق 0162 2عة]عهطحتتت ع2 1.

 6ةطق ج20مد8 دقت هكعاح 10132 068 112573:19:] 51, 06

 ف4حسعاب 016 قم طوعطسكا 016وعان 66016ط 4 ةددطصتسا انج عن 76108121

 1م مدع عاتطت عع ظعستتطتتسصع: 065 عصب 01. 1011628. 1016-

 ةعم1طه 155 جاعسسلتءاط عاتت ععوءطتتعاط وار 161 102 ءةصماتطص دم

 806وزع ةعابع طخقفوتع طةووصل مده الاددطع. 1001:0161

 عرفا طتستخ7ععاعماصس عت, هطعتخ هزة 155 31188612010 عادخاتعاط 1116]ععا3-

 طفل نم هه 1[ةعقأ ةزعط دتعطتق ة2ععءاعاطر 716 7161 1ةط]. 17 هد

 طخصلمعبب 8120 طتتتخت 14 اقنغءدخ: 016 0 علتعطتع ةز20 هأ]مطقع

 طعطقعال عمعمملسصعأ. لو 1ةطلقد اقطع دهعاط ظاهاا 1. 5.

2000 

 1016 اءرتوع ةزطل 12 0161, 061 261262:662 8

 اتمتع (/هرححصسم هتتاوتخ 1 ةعطخهتنموزن 8ءاطتتالا, ؟0عءج]1108. <17 هد

 همن 76212 طفة]اعددتس اء آ/ ةهح[ادفوعت عنف 0ع: 0ءأط 15711

 77 هرتوم هتك, طقتماةةعطلتعاط ةنعالاتعاط 12 02 1] ١١1١

 1ءط طقطع 016 6 ءةلتعطقع 602 1طعت» طرانعاععات 31112612013132

 ةدصصتت 008 م0ءازقعطمع ا ةعكواطتنعتب 0عو ])1ءطغوعت:ه طحت كعاط 8

 106هزخ طقاتتتل ع182212158 76عماج 8120 016 1686296186 6

 دكع1 12 ءاسعام» ظعاطع جعلضتعاعا, 50 0385 ه16 16 2561 8ه]10-

 مروع ةهموءطغعتسمعا». طله ههه متعاطق 0ع 1"هلل 186 انتحل 0ع

 1626257615 جاف ةهلح 6 ةطقوم ععافعب م1158, 155 0606: ال هاته انت



 تك د

 ةزعاج د هقطلعم : 016 دان مسكت ع ]606م يضوزلع ةنعاطعا7 6م 6

 ولطا عتلق حس ند 016 هونغ 8ة]16ر 661 عمان 2615612 11

 جمر نعم 8ودوزعاستتسع طمقأ 061 ععءاتولعتح كولطل 118 5720-

 عموم طتعطعت نطلع 2126وةةطع2

 عز نعم كتقطلعسمصع كعم ظصتعطمأاتعاعع نح لعد ادعو عاد

 8.69 155 هزص !ءلعزسعو 1" كتععاطعاب 70 جواعمطحتسعات. 105 ةطققزمعطخق

 8نعأ]ع 39, 3-1 نلهرد 130. 16255 9

 هه وو هحو يك 40,
41 6 1 

 ]ص نعم ظتصاءزطاصع طقهاطع 1ع هنا عمق 0ءطعاتب

 مدح هع انلططاتعطعب 11 هدمانمدحتوأن لعدن طقتسط لا عءاح ه1 عا 1166م

 جاطوعاعطع. 1ع طووطواعط عع, 01656 كئاطهأةدعطع اح ةانحعام

 م4اجوعابستكت ؟هرد عجقدووعو» متسع انطتعا  ءطلاعا 23عام

 ى0م0تسءط لع» اندصكدت ع 016565 ظوصمعو ةزعاط ءعطعطاتعط 76ا-

 عموووءمأ طهاطعتب متع. 1عاط طالت ةطعتت ه2 01عوعا مطواعطك

 جان ءاعععاعمددسصعد, 5611 1عط هي انس 2ةءاعمقسة1 معان طقاأعر

 01ةوعر 1ةستلعواتةءطعمب [ندغءنةءطقعلا كعم طء10 عد آل1ءاطغعام تاتح

 عورطصتتمع71288ع201 51 طعءاطقتحل عانت, 1120 5606 0قطع 1ةعد

 ةنوط1 م1 ةعطع اا دعاخك عتق كعاتح لسكاعب 89204 01ةوعزن 85ةدطصطم»

 ن2 عا 7701 ءاق

 ]نوزع اع ةدتوعا1ءاطعات ةقلعو ل ةهم1 ع 0 هدم 11 188 هر ةعط ش1 هد

 1ص ظعرضاتس, ؟ةاعاطع نتتتسعاط 016 طم 6671111266 6

 6 ءالفتسسسع نع طط1عاع ةتتعاط 016868 25ة15ة12 8312068 ءان-

 طق عانءاطغ طق, ةماطععطفع ةعط جتتعط ه2 0166 566ه1 6 1

 ععءابم ةداطق عا آلةهلآع 5.
1 

 6 1182101 15. فمتتل
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1111 

 هرعال هلة ع تتم هتف ععوعاتعطغات عطع انتم 1151621112 ءقةءطتعاأ-

 اضءالعرت 11' هرعاععرب اععزصع ععربقتتع لكتتتتلع, 11201 00ه 531 هال

 هزرتو6 ءزتح متعطق هعاذوتت 016162 عمل, 12 56126223 0201

 1ظةهعالعر هم 168عءملتعططتسعر ةعطتخخ ه2 ععقعاطعدعا» ط1عطكواخ

 مىادورت ةعزس طاوتصع 70106 ؟ءنلتتسصلعع]6 هتتتنءاط 0358 6

 فمسمعطعب لع 1:68ءملتعطخكتسع انتم لدتتنعاط 0ع ظحتطت7ت70 8

 8ماطعو ظاتاو ان201 50 ععابقاب6 اع تان 0ع 620ةوء1 27161

 آ[كلهموع, تع ععررمتجسا ؟عخلعات, هطتتع 0858 51غ 7516 ع1 ةاعهطتطأت

 عزت, 11120 هعدمو عمطصخعات طاتطست لتع الوعطخك عا ةنح 0ع 26-

 ]جات ع1 مةعرج 85515 جاتفدتستس ءا219881: عدن 1ةادؤعر طهطتم ءاتح 117 ةزاد اتت0

 هوم“. طيرك دحهطسب عع ةمعودع 2ع طتعطت تدان ةعاطصعام عال

 آنطورع ةعزصع 8ةماعتسك تمل دتعاطأ طعما عطخعأت طع 8

 عمر هما ظاتطو هاف 8ء0عج717 اطعمعاءطسعأت 0, تتسع 1

 ةاتعاط هز دطتتت ةتحصعاتتت ع1, 0358 ها 318 ررآنة2016501162““

 هاك عا7ةعابمءود هع1. 1ةقتتس ةرمتعطق ةتتعطب 0888 دج ةعلطعا

 (ة0تعطغود هذصع اة[هدعع دصععك ةطصسلت ءطعا» 11 تمون 0:اعهاطد-

 طصعات, 016 جدت هاه ططموتسعتواتعسعات ةتتككمذهو. طح 7؟ءاعاطعام

 1"'هز1ع فمسوطتعتو هزم عتمموو عوجمدت لع 15, مدع 11 تعطلت

 ةطوخ له هع ةلكعتتو هتك 036 اتطتختطعاب 12 112291: جاتطاتعاك-

 امدح, لتع ةطص موعسةداتعاب ذح 181116410 عدعءاطه1ا ععم0مععات كات

 طقاوات ةءاطغعتسعم, طممع مد ةعزسع 1[ءزطصقأ عقم عووا عل

 مهمزس هلععمت ا: ءطعد» ا[ ددصع متع قط ج]1ةط طوط 2



 م © 0 تس

 طوص 18514 طوط ءيطخخ ةةغوستست (صع11 د جدد هعدح 5ةحطمتص

 مو 0 ةددصتس ععطق»>6ع) ء1]طوعت] (ه11 هنن ةزعط ةرمقطعتخ ذح الآح

 طوعند ةحتكطتعام). انطغعتت هتعوواح ااوتصعات اعماصتصصا 61 عا

 هت عرب هدع ةزصعاتت 1 هوو ؟ةنلهتلعتع (660. 5, 146), د 5ءآ-

 ءاطعتت ه١ 0905 10ه 388 دص جاتك ةال1 عع 11 لقمع ععاتنهتتعطك

 طهفأو, هقسسانعا اككجع نم انَكَت معي ع

 ةماتساع, عزت ةءطتخلا ةعاسصءا1ةرج طاعمدجتل .“ الدع 11685 هاهم طتتطآ1ماتأن

 رس عت» ]ع مءاططعاعت, ةطسلتعال 516 لعد طعاعوطستع 5مةةهعاطع

 ععاعاتت ع ىاداج ةسسحع ءاعدتحست لعد ظعلسمسسعات اتت 31188, 0.

 طعم لس ءزعت, ةنط0عا6. 8هاعطع انطمتطقتتلا12ع: 5831“ 11نططق الط-

 ععوةطسلتعطعو, جتجعا هتتعطقخاتق طتعاطتو لظلاطتخعدتناناطت7 268. ا

 ىمرتلع معلمو متعاطم آ'1616م ةعاسب ؟ةاعطع 5؟15ةعطب 522

 جاتك هه (نا5ه6 ءاصعف آل1ءطخقوعانم مىلا19])1163 0[5ةةع2, 0388 8

 0عرموء]1طع ةعزر نعدع محق هلعدتح ةطتتح 3118 52016 116 ةءاطع

 6 مةوةرحا1ت1 عاعع1ا  ه1ععاععانورح اوسع ةاكاطتت6و2811, نعد“

 ظعممط ءاةء1ءطر هلق ةهلصعتب 06ه 1612م1 6موط

 ةؤعر ط1عاغوت» زج 0ع جتوطاةعطعت طاطا عء1ةااتتخ 0386 عطق. 117 هد

 زعمدصت لعد 11طهاعدست هع قعد 1 طقسصت2 تصل لمعان 3م

 0165 ةزمعتت لعدع ععمت والمنه ان ةزد1ةه عاب عمك ه7 0 عوذعاج طكل1عطخعات

 لعدن طعدذوتج /كعاكط, لعدن اتصطعتت نعدتح 5ءلعة تاجات 2 ّللاذآ17 5و

 هاو 8 ءاطتصس هع1151606]ع, ج11 ععيصعتتج طعاعدتتسم 15.6 47

 ص ةءلصعتس ةءقلتعطم» 11 ماك ةادمطت, 45. 1هعط (عوف)ر

 3. قماطوعاطستخا, ةنطتتن ءاتصع 220556 ال[عدعع ةماعطع»» 1[ةللع عدت

 ب اكرم طقأ ج15560عدص جمعات ءةصعتت آ/ هرتتقتسءات (لكتتسر ء) كه

 5320300 دهعال ةزسعت» 'ائهءطخقوتت, 016 طمتأ هما :[ةعدح ط0 ءاععم

 ل ورا15 ]6061 ]هات

 طعتضتت]161, ة150 آ/ةانعا» 068 ]1ك 1211810718. آلات 221188 3

 هتتكأ ةا1124 عدممووعدج اآ؟تعطق عع عوعب ةعاصب هاعردتح ءاث طقأأع لعص

 كرات هات عا ؤ4ةكك11, 0ع طهدصقعبي ته

 عزم طع76282616 185 2128:6201 26281 29628 عالب

 معلق 116 جآغ هد عوج ملغ ةعأب تمعاط 12 1؟ةاعاطق لوطتتو



 ا د ارا

 ةعزرج 1طرماعتت 183115. لو 155 متنا 328686عطءط, © طهط6 1

 طعزقعج طوصقف 1 مد, 016 0ع :ةلا10عز2 1120 06 03301,

 هرعاعاجأر 0. طب ةتتح 50-40 طقعاطتتمت 11

 اكو ][ةقوذ ةزعط جطعتن 6 ةدهتتعتتعو ةحصتناءاط. آه ةءاسعتس

 8ماطت طظتاتا٠و ةاءعطق هو عقار 0388 ءاع زج لوطتتع 145/262 عود

 ةنما"طءزن تت طععءاططق ج16 ععرممدنلم 561 (ةقدططصق). االزتع

 ةتنستعرد كماطعتع ةعزتبح ةكلكوتت ةهتتك 75 لوطتنتع جاتقعاذعتتب 0عاطتح ءاآط

 طاموو ه16021عز ةطتع متن 1ةتع طتعاطلو طعممجماعاق انعم ةططصع

 1161168, 8ةردحسقعال مدع تع اتتتت 70 0. 8. (ع 689 م. (نطت)

 معارمزتعزت» ةعزط. آد هت ةزتح ه25ةعاطقعمعت لاتصعاتت عر 61

 ةعاجمدج رس اناتعطغوتد طهعا  ةهاعدتح 10114 068 17 ةكواتقر 250

 1 ظعوءم-1'هدحمب هال عاألاطا 531, 15 ةعتس ال ةنعات ةزعاط حقك

 دطصم ةتتطت ةعطقع, اتتتح ه1عاتط 311 1[1هانكمم 85هاهتسقس طوص

 ةطعا ءاصعاتلع ءانحع ظرخقأع انس اناء ةااتاةادتحع 112 ع2 ةءاطتص قاعد

 قماطم: ةعاج طحوعاتع 16مم ولتعاطغو اتتحل ن1 حتتق55 كعزتح ل1 ةحنل

 طقاذعم. ب ؟ءعوعغمذع 01ةوعتت, اعط اعوتصتح ةتتعاط ه1ءطغعاتب 110

 دماج 2111 6 عطعزق5 هعزتتع5 ا/ة6ء8 لح 6 601ءطق 701. 1و

 ةمدخوعا 01م6: ةءطخكءازع ةاتلل, 6065 ه1 عوعا1ع ةعاسعاج اللحم

 8من 8ةلتكود ةادود 701ععء]3ةةعا, 11114 © 038 6 عل0تعطك

 ةعرسع8 85هطتعو ةطس ؟هدع انتصم ناطتعا6 هنت تتح ة08ءطسلت عا

 (عءوءابعطلك 1لوه ةمععأنو عر 8هطتح اتت هت 785 4

 عدم 1 ةنعتع 016 ةسعازوتدتتست عي 561268 112 ءادااتتتق 701: 1651

 جادو ؟ةرمع26ع: ةعاطخعت عع جادت طاعتصلععا» هكللب قتح 61565 061

 عمةودأع ظعوعم01ءادنوزنإ مطعرت دمتك 016ةهلج>

 طانمانع دوتع ظتطو دتعطق جدك علعد , هع 701156 ةهدتعال ةءزمعط

 فمصختعتا هرج لعدم 8ءامططمتتسوع: طقاطوأ. 10هءا 0ة:ةاتك عتتصع عت

 ا عنو متعاتت ءص نتصل 0ءواه]ط طعم ةسأعب ةنع ةتعاط عماتسل-

 اذعاح ممتق ةسمصلع». 86 هنمقطلت 547)11550 عووعورب 1006 8

 عممودمج 11 هعاععم 8[هوددت ءالهطآ. 12ه آواتلع مءوتعتتنو هدد

 لوطتتع 99-96, ظتتانو 7هتع لهتطهاو 4هءط 701 دنع عانق



 تك ا

 25 لوطتنتع جاك, 0ع ؟هم[و11 ةنولوطعأو ةزعاط جا1ق80 اتتح

 لوطتخ 97/715 طغعدحتتت. لعد لقتتقأاو 21155 1158838 20ءط

 ععاعط6 طقاطعاسب حجا1عملتسعو هلك انتحل ةطاتط]م 1124 6501061

 تتحصل جاتك 0388ء16 لوطتع 6155 ةتنعات ةعاتج 31. 6 علتعاطق طق

 كاس ءزاءرنعرب طدتستخناءاتتستع ةعاتجعا> 72616 دمتتقذ ْكاآت

 طمدسءزتسوب هعد» "لمد 01 10 ة]لععرجدت عت, نتعرطعات, ؟عاعاطعا» ةنح لوطتع

 51/677 ععدام ”ادعتح 15. 1116 دطحص 185 1158838 اعاكوطتتل عمد

 نمنع نت طققش لص هععدع 0 لتعاطغو ؟ه:جءانم عع, 081

 طهف زعصعتم ةطصص طعاما اتنحم طتسحات ععاات عان 06عام ءاطعاتت 16

 رتمءاطغع ةتعاط 81هطقستسس عل ععرتت 1ع1لعجإ 5615865 عانت 8ةم1عط

 17 هيماععطتع ةحتةءاطعرج ةططصعتب هه ععوعج انلف 0عق طعاتعرنف

 0عو ةادت طمدضءانسم هطوهط6ععظتسمعت طقطنوع, ج]1ك0 اتتتح 55 طعاتتتب

 1ةممأ ةزعاطط نكمعاج ةصتحتغعاطسعتت, 09358 0ع اطن1ءطغوت» لعاتح ةاطعاح

 طمءعاط مس ععوعا عدمت طامسصع دمتعطت ةط )11]18620نط 11

 لوطتخعاح, همر عانت ج15 هعالوطتنعتتعت» انتج طعدعزا5 ة161:1عة1161

 1ن1ءطخوتع طمتط ةعاتتعا> 11 هدتاععات  ةتاتكععاة6[:1أا طهاطعا> 77110: ©

 رحم لمدتته]و جاهم 30-25 لولطتتع 315 ععاعوعات, 72101106 0

 دتتتح 088 لوطتخت 25 طلق 30 نمد 8تعدنو عماتمدنعج ةعلتص. ![طعط

 رة ءاطغو ]عاوز 005 لوطتخ 25/646 جاف ةعزس 6 عاجاتتتةز هطتت 310-

 رمعاطتست عن هاهدحتح طقااأع اع 185 29. 6عءلتعطق, 0عووعات ]له عاتاتتت 8

 رنا جاتك 0128 لوطتت 62 21286و6ا26 طقهاعر 516 ؟ةاطعانطتتح ©1"-

 ةرتامرتأ عمن عرت تتن0ب هن ىلا عتت 7011 6155 37 لوطتنتعتت ؟ا-

 [1جمد6 ن0 نع عمطمع هذ 065 6 601ءاطقو 186

 01عوورح محقتسا: ءاطعتت ىلع

 لولطتت 95/046 طلو 97/715 4عداموامعج ما ]عقدصسعت. الط

 عمر لكون اعادت هد ]3 016 عموطتتعر 1120 ؟ةتتاتتتح 8011656 عال

 طتعطت ةتتعاط ءط08 10طع1> 70 لوطتتع ]5 ع6ه0>70ه> 59

 للوطن 1ةاللق ةعاطع طعوهأزع يعات 12 016 16وزعتتتت ع16©52 8

 ”ةخاط0 ءاسعاتلكع فحته عدس اعدتسعح قمسعنلععا 06و 1طن 0

 لل1ءطخغءماعاهففعدي انطعتع ةطصت ةعاوطتنعرح 111 ددتعطتو انت عطل



 كل

 هع زن هعدح ةمهلععل ناطعتت لعد جععمءطعتوت 15ع26201ءاطخوتت

 خانات مسحعسم ءاذعات 70ه ءاصعاتح 1١ ءنناعهدسسم1 طمتت ةلطسس ص

 ظعوعجزدمعوزع همدةطلكب 50 اكوندصتسس 016 ©عءوعطتعطغع ةزعاط ةنعاتعط

 تتح 088 لوطتع 73 هضعاعتتعأ طقادعات, 088 911 ند 088 11. 66-

 هاف لتع يعزك لعدن قطة مساس ع ءعمتخاعام طقهادءات, 707011 611

 اتسكعات 036 1علع ةعزس ملت.  طلءرجتنج ةعاص 6 عوتعا» هاقتعال ن6

 عم ظعوتعحتسع نعد طتقوسم طعص 5560 ءاسصعاتاع (105--5

 0. 8.). ادع طقاانع همم 1دانكمد هزص 6 هةتعات 7030ه

 ععاعطعو لتعوعتتم ه0 ةعابتع ععلقعاب 0388 هع عاكولال ]اكله ةءطقعر

 جام ءدع هقطتح جاطعات لقتتت 014 ا/ هوو 223

 طاقر 15 016 8مدصع ةؤنةطلل اح ةطتنعاتت 6
 11 تام ءزلعم 702 266611[ ةدتح مط ءه0101ب

 رص اند ء:ععاعتت 1956 20 0مهءاط ةتتعاط طتعطأب

 516 ةاتك 016 11165 ةواط 716 ءاط 505161620 عم

 طعدمو هعرت [1دلتكم ةتعو 9؟هد6 هدتك ةزعاط ةهلطوأ, له هع ةءاتتعاأ ور

 طتعوو دطصس 12ه عع تنل طحت تعاع دج 0ع الا ةهعاععم

 معرتوءاطعد, عمك قاطع زطس جادعتت ةرمقةاعتت 16061 /اتلهق8. ع7 هدن-

 هاتف ععوعامأ, 0588 ةزعا» 0165 د ةسكذمتع عد ظعوتعتنتستع 8

 طقوس ءطءاع0عأعر ةهآنككو اتت 107, 50 1781 ©" 8

 70 لوطتتع جاغ تح دست اكت681 ءلوهعودت, 10 01656156 6 ةوعطتعاطكو

 همدقاطلم تتم, ةؤعاطخق ةتتقلساتعاكلت عطب 085 هع ةةسصسقل ةح 16مم

 فاتعتخ 661 تقوم هلطع واتت عاعرج 861. لك ؟ةهتع ج15 ءاضصب ؟16]ح

 آم هرج كعب طقا1811 ءطعس ١ هنطق]ةدتقذعتت 1125665

 م1ومعز> 111 اطزط1 ع عد. ادت هع ؟ءةدتطعات"ه66أ6 دمت 1010 ةطتق

 '["هءادغم» لعد 11ةمطقاب لعموم هةعوصغاتعطعم اآدسعي متع هتعطت

 لععجتصم> ن0 ل36, 714 هدم 861585, جدن هعح 5ةةدصتت» 8

 امدستحم ععطق6 6. 816 طقغاو» هدف '1هءطقا“ 23116858 8

 تتح 0168م مدس هو ؟مهطل ةعتص, ةهاعاطع نعت

 184ةد65 ةنطخعاب تصل ههعا ؟ةاعابع» هع لفت ؟هصفتسعم ملذات
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 كك الل

 65 هرعاتعأا, 1,16 ةعاطم» ةتاتطعت» همر قةطتست 181. آططتع 1ةءطخ-

 طختمعتخ كوت طاتاطقر 0ع ةردققعت» طعماتطما عع5010عاع 16862-

 ةتعطغع». 11 عوعتع طقاأع ةاطعدت جتتعط طمعا 8طات0عتن, 506 ةاعط

 ةهتتق 6 601ءطغ 3, 48 هصوعتعطا. 85مقاوتع طفزتتأوأنو

 ومريعلعع ةزتحف اصدتت ا حصعتق ةكوعوا. 1عط تحقءاطقو 16

 0هق5ذ © ءلتعطغ 30 ةزعاط جتتك 01656 طعدتعطق: 516 591: 16

 رصتن 4 اكيسع عت, 12 ةاعاطع هدع ةتعاط ؟ةتن1656[1 طقاتذعي عاطل

 هد لوطتعع اهدجع انطعات 016 11 هزادورع ععوتاد عال. 11 جاطتخقءطعتساتعاط

 طقشأذو ةطنس ةءزصع ةءاتطعتنع طعوتت ة16ع15 جا28262ةطلعار 0888 عال

 ةزعاط ةدتك جالاعتنام2 1"جطعاتوتتب ؟لعا1ءلعطط هاه 501081, طعتتاتتم-

 6مءمزطع تصل طتعاطقو هد ةزعط اطعاص عع ان20 ةلطتع 016 5612عع انتم

 لمع عكدتتسو دع نصل 36 1كملم» ةطوامعدو. 10ه ةعووتت

 نطع» 1ع !هرحتتساع دصقع ةطتت ج15 لوطتتع ؟ةطونزستمسا 10

 جعجعرب 016 ]آعددبعات ةزتععابمادتتت>262 1طهط62. اكط1]0نط 26د

 طفت هاما دن كمعط 714لعاع انتحل طءاعمانطاتتا 2115861 61261 1

 مدمعا 4 8561ع1لاع ص0 عد لهحات. طكئ16ه6 ؟جهعطقعات جالططخقاطلاعال

 اتم علما 702 هعدن الطن اع1 2670221 عانر 016 آك12061* هاق161

 اكنطع جادوا» جاتتساتعاعععوعاجأ. 101656 ةزتطصل 625ةعطقعات 1120 26-

 ةم20عم8 انطون ]اعطصق ةزعاط ععوبعرب 016 8عوطقتت0]ت24 1315 ©“

 رص عتناعا, 0358 516 لمد ةهقععاطعات اكتط 0 عدت ا هم[ءالع هج طقط 0

 دك جاتك ءج0عأ, ه5 ةطصرمةدنن ةطتت. لدن طمتتقو اكد ععطق ةم161عط

 120 016 اك وت علم 761062: دع 51120 دحاتتتات1ة نط 111041

 (1ه]1هزعطغ ععطق مع 51 جدتك ةططص). ادع اكاقوت عق لعاطط 1 2:

 0عدع 155 جاط تحمل ططوعطأ1هو, طحقعطت جاطعتت همعا ةعاسعتت [ةنونت

 17 هرمونات عع. 105 لعمدطتسا ه١ ةءطقا7 312: 516 511016

 للون هدع دتعطقو ؟ءزغعتخ اعود ةاتعاطط هان ةاعأاج جات ه218ءطتل 7 عع

 1120 ةلطسصعاب انددصحاتت 2عععاج ةطتح جا 0ةت7م12.

 نلف ءدع طتعطا, طقهاطع ةزعاط ةخعتت 120 ءططاط+قتع عععبعتت 816 086-

 مدس عاد, 561 ]66256 جااعدنلتم عون هلك ن0 د2 طعلعقط عانعاتج اناطط-

 ةاقط لع (660. 28, ةتتعط 15), ط6 عةدتح 016 عزك جتتعط

 ععرسم اكسوكك جعاقطتست طقطعر هع 561 0هءاط ععوعبعب 8ه1ع 98



 ا تي

 متعاعهزءاراوره11 عوكموع انتحل ةتتعاط مسموع ع 6ءوعووفتج ةطتت

 رصتت قعءابطاتسع: (660. 41) انتحل 02661 طعنت ها ه16 116-

 اعموعربل ,,طصعتس !ةءاطغعة:ءطعتإ“ لح ةماعطع /كءعتط طقتتفا: ءطعط

 انطق عماعدع موقذأ 038 3. 6 601ءاطق, ص 7ةاعاطعتتم 061 800-

 رزدعوصلاعع طلاءطغمت* نطو 016 آط1عاطا0ه5ه1عاععتكت عد هتك ةعلطصعم

 '1"ه01 اجهجعتتحل عج مقعطمأوريح 7 نكد عاد, 2150 0مءاط هال

 ناطورع طظتتطو نسل 0عووو 85ةطسصع تنل 116ع ةعلطع هنععاتم

 طدعوتتب الق عا. معتم هع طمتمق160#عج> 106 0هءط دتعطت

 طعم معماعالل, طاتاد اتتننع ةاتعاط جعوبعر هع 1! ةنوتع ةطتطعتل

 عما 1 ان عرعاعتن نحل ةعطتمةءدع: هتعععتتج 11ع5 هكه5 طعاطوتتب 50

 ]ا1نا) هزع ه5 طقفاأعر 0مءاط ؟ةهطعقالك, طاق ةطس ح مطل جهاعسلتعمط

 طول - لهم 100

 فص 01عوعرع 86ءا1عغ ةءطغعتسا هو صدت 2عءاصتق 8512, ةتتك لعط

 [صطق1أ هعدع ةنح ةعاسعاب ط1 ءةطغطق] ةدعات 6601ءطغع اتم

 ةزصتعبع اح لمت اا عططتة عع 70ه عمهدمس عمم ]قة ععتنو .ظاتتعطع

 ةانانعاعع 2623116

 6 ع0. 1. "5ءاطتلم عمن 016 10 عج عاجل عرج طل ةعزنعونند ةعوعاط, 71 عطع

 هع ةطقفاعة لك عع الاسع' واط اعد ءددما٠عاتل فةسطقسعءا* (تسم

 ططتمعتن) لعو : مفطلقالقط طعد ءددمطعتتت جانقداستس ءات ععاطا:ةعطخق

 تتصل ةتتفععووءاتتعاعت طقفأعور دسم ةعص 1اسصتتطا3 طوف 5

 *هطعام, هعد 2دمءاكتطسع» هع 'فلتلعص, هت طءاعقسماعد

 (. 35-1). طزممو» طققأو قعد ةىطسسقت» طوص ةودصعت# هآع

 طوعهوات هله طانطتععا» ءاصعو طععتنتعو ةطععوءاطتعاعار 06286156 قد

 ةاطع د هاعدح لكهتت»1 1 1ةاصس 0033 هدد 111165 6ة1ةعجا

 نم ععاقلقعأر صح ظقتس هلق 065 لوطتنتعو 61/6871 (؟. 36-45).

 ل 53104 0مدعواتك اعقططمل ا استسطخو» ةماطو6 طوز 1آ1وساتتنقر

 هرماتكأ ةاطعتت ءاصع ؟هالهةصلتعبع اك1عولعت1226: هدد 01ةقو ؟7هدن»

 عوصع ؟ءامهأ 0165 (2ءلتعاطت طتس.

 660. 11. 1'ةم1ءماععز5 هولصع5و 85ةديسسعو, 'انءااتعطاعءلأ

 1طتعوع آل[ حاعج انتم ط1ءملع (14-1). 8ةلصع ةءاطت عت 01عونن 6

 مر[ عاام ةلطسععمب طكدت01ع 6ه1 ةكعح 6 ءوصعتتت دتعطق (15--21)
1# 



 تح 2#

 060. 111. 6011م 5ءطقمةعحص حمال (7-1): هن ةدصصصسعاا

 016 ال[عدقءطعت جدت 1'دعع 06ه ا همععاطتسوب (8-20).

 لنوم اطلاعطغو» طقت نسنهال؟0116 ءدم]ل056 كاقةعطغع 0نتتتنءطخك دعا

 (38-21). '1"هن]لهتوصلع جدتك لكعتح طهععا» لعق 11' هدم[ عو كد

 6 عادوغ متعاطق دطحعطت»» طحقعاتتع (45-39), ععوطواد ةطتحت 6

 مقعاطمذءوح ةسعح عك ه0 ةءطقات 038 6125 (48-46). ةالوزت

 سصتق 601665 ظنلكع كنطماك هع ةزعاط (51-49). 1آل168 ععوءطقط

 د كموعتتم, 70 ةعزصع (0طسسحعاتك ةتتكطقاتت (60-52), دهعاتع
 لعرتح هد ةعابمج» نجح 1ععاراتسوع# ةاعأ 31115 ةعزتت 1206 جع198ةأ

 ععسفعطلق طقتشطو, 62015 ةعزسعت» طلعاطف كدتسص طعالفت (61-792).

 060. 11. 10ة8وء15طع 0 6لجعطغق اعمدصتصسست ةدح 1238 11د

68010 0016 77110 111201 01 

 060. 7.١ ط16هطءهوعمعةطط ه2: )6126 5761601616 1"دتتةطب

 ى0 ءاتسقأ 016 6611666 76256هز166ه (22-1). طا» 156 طم

 رجا 45105 (26-23): هزه 186 هان آ1ةص 0 عط12ع (22-36).

 معات1 0 ءرحتسع 0ع 06116 اة ع (48-32). [ل2ععر1ةةطعاتأ 061

 ]آب16از6 (54-49). 6 ةرصتتق5 06 ل8620 (57-55). ظلوا
 طلغ6 لسسسءط 16 11 1566 (63-58). 110”ععممساطةةنعاط (64-

 67). 8ةزسع اك هدرسس ءا]12 (74-65): هزع عاعاعطق ةةصعاط 11110-

 ءوعاأز> (78-75): هزه اقدكت 516 هذط 78( 11١1106861
 100), 0ءووود 11610 6م13152 طووءطتعاطونن 120 (82-86).

 اكد اطعاعاطخ هام تتح ععاطق جانت (561ةة101 20) ط0 1 068 5 32 -

 رح عن ائجطصتس انطون. اكد ةءابت106ه6 لعد اك جسدت! (111-103)ب

 016 !1'ةم14621عه15 تل آند ع8 061 5ءطكةءطعط

 (117-112), هج اكس عونطع2عقذ (122-117. 128-124)ب

 016 55156 (123. 124) تنحل ةعابلت هقو5 طمتغ ةانطعاهد

 001 تزءعءزر> 068 8غةتصتتع5 [2. اكدتصرب# 5661 ًاكالعتلها]

.(130-147) 

 660. 11. 5ءطتل1ع6 هكه2 مىس1ء2ة[ءطا77ع8138ع طققأن

 ةمزطع 8ءاتععءاعت] هده 120 1"ه1]عوت (1-17).

 060. 1711. الهم ةكدكدمد ع ؟ةطلقب - انما 0658 522.



 تح ضل

 جامعددصتص عصا كتصكاأ 065 ةطصسطعتتت» طلتك 0ع واتا ”060608ب

 عع]عاطع ٌدسسصح 86م6 م16 نعدتح 86ددصت>ت 561322323 -:762 

 سصتغغءاص هآلغود, ذص "حق (4-1). اع مءزقذ هع هاب

 6ع وات اتتطصع اكحتطم[ 861 268862 جاف ةعطقتسطوننونن 566

 (10-5). 10ه 5ذدطصتص طقاأأو ل6 1هتصلم (036 85ءاهمسقم)

 سمت ةوطل ءاءطع ظ1ءهضلفتج اتحمل لك مص ءاءد طة ها1 هد (11-20),

 رطسعب تسع" 2061ه 016 ةهما1عععب لاتصعاتسعوأ ظقمتت 0

 فطد تزد عونةلغوأ (25-21). هزه طمفاود عواطم#ا كح هد
 ]عمره (28-26), هساتغتعب ةهطعتع ةتصع عماتصسمات ءطع 116062-

 ]دعع (33-29): لتع ا همت ةءادسع 0ع عاتق 00610383
.9 32150 

 660. !لكلل. طآمط ةهحتك 1طط 16115 (9. 14), 0. طب ه1

 ء]قه15 طعح طمعتكقب (نصح لوطتتع 84/703 جععوذنم طة. - 06

 اددصعع 120 طعوعطخءيعا]ءطع ال1 ةءط 0 ءدع اك حدم ءا12 طقتت

 1طن (1[-8), كعدم 261"1ع6أ1ط1عور (13-09), 0ع طصتت تطعم

 رمت عما ءةللعد طعصمما» ؟همعاتعاعم 10 (14-26).

 660. ]. 56158510 تسع طاتطتسعات 062 1011311

 ب الاتتخ ةحتفق 1اتنعططت 70 21011ةهدمدكعتب ةعطماتت ©12* ةعاصم

 1["ءاصلع ءاستععرتسهقوعا 120 ةءموءطس عاود هع هتعطق (1-7).

 الرع لهدتأ ةاماج ةعاص هتك ةعتصع مدطعت7> :ءاعطعت ا! 02ةطتنعاتب 701

 06مم '1'ةرم[عماععأتط ةزعاط هال1ع ةدعاععم مماتقذود (23-86). ةسنعط

 جاه 121ءاط قود طانعاععد ةزعط هللع ط1ءطغعات ؟هدع طحت (24-28)

 660. 5. 856168155 طق10 دا عنب - الرع 186 216 اتت

 اءوطا]اعةرق ع ععو مضلع اتصم 016 1 عوتجع» ؟ءطقعتت ةزعط 702

 زطتص» ه6 (1[-8). 1طماتطعتت ةاطعتت منعت 816 ذطت0ت 1

 طعام عماذء لمست جاع ةعتصع يدعاتعاعطمل دعب (9-12).
 طلوو 11 نعنع (0تع ظفتتم[ةةدعاطع) 1

 6ع0. 51. ©6016 هء1 هنت ععلفسلكار 0355 016 6 ءودجعال

 هعو ظءممطعأكءعمد,ب هسءاب لعد ةلتع ؟ةطعع 8 11]6عا152 ءاطح

 ععزاتطتسا ةهأ, دسغءعن1ءوعمدب للع 85ءاطقلع 06و ]ه1 طءدق الع

 ععطعتام ةزط0 (16-1). 118 186 هذ حقت طوخ 05610 هالقط



 1 هيدا

 طفرج محد مد» هتصفأات عاد ( ععععج قطاع ؟0عتلع ن0 0عووون مس

 طق عال, 0 11321166) ؟م1:ععوورد عع |ةصععتل 062617 ع6©-

 +ةوغعأ, 01656 طعمتععبت تصل جعتوطنعاتت ةز0| (1"-19) نصل

 هع ووزع هحنلتعال حجج عدن / علك 0هدجات, لعد ةطتتكوهأ31201 511 11136 1-

 ةسنعاعع» (23-20). - اع هعاطوم هع مه ةطقأات قلل ععاط

 ةعويستت (28-24): 01م 0عصقأا )ود مموعطق13ععت 2ةءطصسعات

 جاقم 0ةدةلتكر 2115 دقت 1ع ةنتاتطت“ءلخ تاج 2انعط1 عمات (29-

 32). 1016 1ضةءططعاتل لعد 11و12 154 نطو 6 طاتطتتب 8

 عمو عوعسب, هاف هع ؟دسمعاس زد 1ةصقذءتتمتق (33-40). 21862-

 انعاط جهطعد» ةلعطق ذل 1انطعع» (ةشطا7 100ءزلك) ءهقطتط 5

 طعون مهطعب, 098 220556 الطن طفداع 0ع5 ١١ ءععو طقت 11عهل-

 ىتصمعب طحاتعدور (70-41), نسغعت ةسكتطت 24 ”8”0223, عال

 ومار 186 ن20 عاعزعط ءةطعح 1قا22؟0عع]1 هاج ةعاطع 5عاتكو

 1هد2ةطتأ (80-71). ةءعزسع اكس وعم هز 70عاما ءط (81-

 84: هع عع]555 طقهذ تع [881ععمفءاط هع تصعد م1062 (85-

 110). 10و اعدم عو 6 عادعأ 5120 ةعءاطقت:0عطقلا (124-111)ر

 جاطعت لكمسرد1 186 20614 2 82221, ه5 91عاأ اععاص 11! ةعاعم

 رصعاطتخ, ةكعاطتت 65 156 21 3ع (131-125). آد هعدص طاكوضسم]و

 ةعاح كتتر ”0231:, 70 طققأت, 155 ©0115 01 لتتخ 1120 011 235

 ةهسسعاب اعكلمتمعمع 81ععع لقحه ةعابماتب 8عمعاقع (132-141).

 ل ةحتو مماتع» 1[ ةحصعر لعص ططصعتتت ائئا11308, اعط ءدع ('0ط287)

 رصصتن ءسعسم ا1ومطاتعاط ل ععرح طمع مهرج 20 000 اطاهسس ءالثع

 20 ةطاتصصتعءات طعتتوت (156-142). ال1عوود '!'درماعتتت 15

 [هطاذ زد هموت داعطق 2عموعطقعت : 016436 6ءودع»» طقاعم

 همر طاكمسم+ جا !عتعاط ععيرمطسسسعت> (176-15), كعطت

 طمع (”0محمتتو) ةطصعب ععوعصتتاط عد 155 مت عقول ع (117-

 180). - ةطسصح (ةعح ”0دج27:) 156 ها 0ةطلكع» 014 1عاااتتتع

 هو 1هزدز دسم طعس (2 نعد قات ءا) ةتتق لعد 6 ءلوط ععطم

 ةءطقكت (186-181), هعصص دطسص 116عم هج 0 ةنعءطغتعاعكعتنت ت0

 هرع عوعاطق ةقمحتس طمطتت تل طتطتس (18/-190). انس انحاء

 286106 ةزعاط 0ع 1مءاطعتت ةهعطتعتعا 120 ةطدخع ط6 اعةدصعم



 د دمع

 ةزنط 6عةواهرح (195-191), لعطتص هال طق ةزعط ةطتطقاخ 328ع6-

 صمستسعا» , محا انوهأ 70116 طقصل طقاأعبل (205-196). آم

 جااعرد آ7 هم ءاععاسم عوج 1120 ا ةؤءاج قطن ةاث لع طم لآ 216-

 ةؤوطعس نعد جالع ]رمهذؤعر هاذ انتل ج116 85هعع دك ةزعط جالعتس

 تتحلل محوعطتو ةاقط 80 جان ءامعا» 1عواعج 12618نطتتناعءانا1ءطعط

 ال[دتتعت» (214-206). ادع ه7 طهعطق]ءطق7ع : هكعاطتح 56112 1

 ةالورتع مهسسطقلاعو السا عوار, عصف 016 ال هموعطع» مطلع

 8ءطتت1 ععوعوانود دمعت, ءتقعطلتععاتب 50 دطهطتب هال 8اتطصع

 ندع انصقعتم [تطتعععطخ هجره اتت ةهعاع ةععقعاتعاب (2283-215)ب

 وىمرصتت هدع ةاتعط 2156116, 61057 هالما 7 هموزعطخب ةزعط 31115 6

 2انعطغتعتسع: ةتصاتعقور 016 038 طعادور ][مونعاع (224-229).

 660. 511. 10م5 هنت 115228338 طوص زاتقدك ,,آ؟ ةةطهاط
 طلقذ هةلتح 76ه ةؤ1م121 1120 26216586 لتعط 12 612 89

 لبدت02 (1[-5) لكفاتتع جدماتعاع 11120 ءوتتان556 661 ط1 5817

 هكتع عاد ةولهص 51ةغغةه2 (12-56), 0 هزصوا 86

 11 ةوعطعا» ؟ةمكمهئلذهد, طفومردنعو 5هاعاتسق“ (22-13). اه

 8ءطصقن1عطق طاص ة1ءط عمولات (23. 24). - 11782866211

 جاتك ةؤورماععدنح لاك جدت عم1 (24. 26), هه5 ءاةسعتط 111106861 عاعتعطأ

 (63-97). - الا وعط 60 عو ]1 ةانقءاتل 158 81 111522238 ذص 1١ه

 ةمزسمات 51655 جاتتعوةءطلح عع, انتح 016 ععاقطتعاتءطع» 6 ءوتحمت

 جودك ءاسوت اتحمل ةزص تعط عوام هل 0ع ةكطعوتنعات 211 ةءلط

 (572-64). 1طن عموعما تطعن ةزصم 516 ةءطخ ةعاط نص 6طعص

 هه لكتتت مهتما (82-73). دع ت6 هل101عتنءاعاط ععععت 6

 1"ءزصلع ةحتكر هلله دمت هيلع هد لكد1عقكةالعط (98-83)ب

 (ءزاه مصتأ ١1 ندعو هععاطتس هر 0عاععا طق طم طقاطاتتتع 11120 آلا-

 #1051 عوووطت]1 هه 10 (97-117).

 660. 5111. 1كدخ طقأ هةهلتطعتت 972055ء72 طقاتكعا اك ةطط 6

 جاتتتت 6 ةوءطعاسلع طوةاعمرددتسعت» (7-1). آ1طتع 6324 3111 85617916-

 رماععاط» 00عام, 615 516 1101عواطق تاج ةاطعاتل 18111211612 ع:©-

 ]حط عمت, عوز 171 جقوعتت مه16 عاق ةعطلتتت اعاد, 5110 0

 ععومط] ]1ع (8-98)



 ل جو 7

 6من. 515. ةمزص 1ععسصمو] 11ةه8ط51 ععدءاطت11ه. 8

 عماطسأ ةزعط 1م, هعدنكمأ لتع اا ةعاطخوع طتسقتتتعأات 11201 6

 لعدد 8مزععطمتجم» نهعاطعتاور (7-1). خدك ةءعاسعتم 61ج

 11 جدنوعاتع 155 هم ها عقدت 2 عون (13-8), عاعزعاطات علت 5

 ععاو ةرماةر 56ه1ط111 (21-14), 155 12 2615056 لتتم

 (24-22). 066066 6ةزقق, 0ط دكت 106اعمهدصصسعت 1[عةمم

 ه6: ط1عتطءرح طحاتقدوات (25-28).

 060. 55. مى ةهعزصفم 1"ةدن عوتافطقءأ. ا ءطائط16 دمتتت

 رتعاطط ممعتس 'ائطتسس 1120 فلق ع1 طمعتسوعاتت ]6621عع2 ك6

 (1[-8), ةعط اعد همموط ةعاطتخ هنعةاماتعال ةهنمةقطلفط (9-11)
 رمقتصسمأ وتطع طصتتت 016 1 ج62 2010 (18-12)رب 8

 هزصع 8 ءطقةاحع ععقعا طمتتخ (28-19): زعاج طقادو ةنح 0مم ل ج4

 رصو عام ]1ععءاعع» 116طوووموزعط 7عتائغط6 (29-39).

 1ةعدصعطع 1[ 1816 طقادع زعاط ةنتسعات اع (49-40) ةدتك ةاطصعام

 ةءطسق]ا هرج جاطعوتت عقم اكدت ع] (50-851), 038 716 6

 8حجماعو مومعات ةقطتص ةةلطتتت (831-64). ]ل5 عاعتعطط ءاسعاط
 11911081161 (121-82): 036 ل 280 ةحتك ةلطتح 1120 ةعزتت آ/ ةةن-

 طقاشوب 08661 ععوعاطت1 166 (165-122): هن ععطق 55015 65

 ةقطصسعات (166-172).

 060. 511. 1١ ةطتسصتتخ انتحل طقاقات 5661 لعط 7/615-

 ةماتسسسس ه1 (10-1). 1تتطعتت طعيتتوءاطقو م6 5'1ط116ط-

 زعم15 (13-11). ة5ءطتلقعحتسع 068 66116طةوط (14-29)

 1 ةاومعطع 1711156 7011 8ءابتتءءاععتج طقاطع زعاط لت ءطتت عاد

 (39-23) جدتك سمعتم اكد ءاز2, عامتعط سعت 11110841

 (45-40), ةحتك لعرب رحمت ال100 ععصف ل عم طحقعاطت (46-49).

 - 1م مج 0 ءنعا1د» 065 اعوذ نصل ةسكاأقت0ع8 (50-

 64) 2جعزعأ ةزعط ةعلصع طعم :2عع70ع "هم ء21عع15 تصل

 ماوصل ه1 1 عاععتل (70-65). 85ءاسسع 851 جاططت ع ع120 88612, 0111*عط

 الاسك نم 5اةداعع ةتتقو ءدعاعاطسعأ, هلت هد 660115 ةعلط نعطعال

 ومد" ج0 عع ج11 عمد ع1 ءاطصعأ نص 014 1"ءتصلع عمات عع

 ةامط 70ه ةططعت» (71-99).



 بسلا 2229#

 660. 51/11. 1طظماج جدتك ظافتت طعدح طخعاتاك هد (ةذن هدم اطالع“

 مهو :خلط0 ءهافذتم ط. طدعاتتكقت 060. 5). 5هاعاتسق 120 6

 1كموتتعات جاع[ 1طن 701, 0388 ةوزصع ةكغلللف 111118161112:

 جاتك ةعزتصع 1110عءةوعطع» 21 عود طتعطاتو ةتطتع (5-1). الع

 +مرتهعأذ 5[ 027هتتكر 038 561 دتعطت ةعتصع 8ءادتتللر ةهدععتتم

 6 ه1665 117 1116 تنصل هعدن تكدطصع لعام تءاطدسعأةت0ع (6-9)

 انتل طووعاطل1 ءووأ, ءانح ةؤتنددستس عة ال[ دطتت-لآكهدحعأ 51 161

 تتم ةعزس © 1نعاع د ؟ءةنوتعطعتت (10). اكدع تتتءطتنعت[عأ 150

 ىمزنم ا نقاء (17-11), انتم ت1 815 لعدد 11 عد

 دان عوامط عع (20-18), موووت 6171116'1ط1ع616 هل مطعاقأ

91-5 
 660. 51/111. 11ءادووط] ةعزسمات اك يس عاتس 1155358. 1طتنعتت

 ةعاسم]ا1عاكعز6 ةزعطعت» طقأ ةعتصع اكديسعاتس 115598553 26518861-

 رموففعد تصف 1[[جعاتاطدتت 1[جتتك دفاتوأ ةءزسعسم 8هطم 17 20-

 ن3ع كام 11 6655131 ةدج دمت ةطتخ ةهزصعفاه 0م (3-1). ةطوات

 8قتاطوت» ةنتق 1[ةفنوتس ةاوطلعم هم (6-4) ندم0 3هععد طمتأ

 زلت هاذ دهعات طوف وهقك5 006 تهفط 36]02 (2(-9).

 660. 512. 1م هدد 19158838 طوط لاتكاتم نصح 1[1هطص ةاتك
 016 ةسطقت عءعا)ت 8 1ةزصللتءاطعد» (فش هرج وطسكت طفص طمم-

 طمتستس ع0) اود فصوص عب ةعاطلطم. 862 عد ظقصلععح

 ن0 160 عة عا عاععاطهان 0ع عا 6116ه ةرماتقاتع هل“ 6261

 عتقعأاح دصتط ةطصعط انتحت (6-1). مله هزه هنعط هات[ هع

 عطمو56ه2 41 هذه 0 ءتصا1ت عندو اتصل هذص 22088568 هزت

 ةودصتطم ءا[5ه (17-7), مطلع ةنعر 0388 516 جموع 0م ةتتعط

 ةعطم» ةظماتطعا» ءعمعم اة 1"ء10ط ةمدخص» دتعطخو ؟ةدتتمءطقوالب

 له ه١ نتتعوأ 1" هرم 1ةدع 1ع م11 نصل 6 مة 0 طمتأ 516 161(216-

 ةعطسمااءانأعم (18-39).

 660. كلك. فمغقوسعب طلق. الامصعطع انهو (1-7)

 لتتسءطقمعب ةعاط ةحتك ةزصعت» ةاددتاععد كك دم ء112 (17-8), 7ةه-
 عاعتعططوت» ةعصص 111108616 (41-18), ةدتك كهص ل8280 عو-

 مقعاتم ستتنل (52-42) تصل لعدن ةزعط ةةردأعتن 7 ط7 (53-60).



 كك هوا كل

 0601. 51. ط0 ةعاطصع5 152122618 60122312. 57

 رحعطتاة ع1 عد مسمكتعات عاتتت عع 1120 591غ ها ع اح ون ع ءاآ

 (1[-67), 156 03ع5 اكمصسعا 0هعءا هتعطق ةتوعاقر1 6 هج اكدت عاد

 ن0 اقتتكم دحتغ جيجل عتنعتج نتن 016 1؟ءن6غع, هططصع 0ع خس

 مءزاطعدف تدم طءعمتتساع» (2-11).

 060. 5ث5كل]1. طع 5520615 ةعتصمعات 5هطتنح 85523. الادطعط

 17171015621320 (19-1) طقطع 1ءط 561 ةصقاذعاتء»>» الا نعطخق

 (20-18) ةيسعاطت عج هتك طحعتسعتست ]كك هد ع1 (24-21), لعسم

 1111048616 ةطسلتعال زد طهتتك (39-25): ععومع» لة عع“

 نصل طسصمم (36-33) ؟ءهمعال1عأ هع ةاعط (43-36) دسم

 ءهردفاعمدصستا (43ة-45). - زاعام 5هطصس 1109 2111622061

 ع1 عا صلع هه جبع ةستسعتخ» مطمعطتت نت انطقعاطق دصتتخ لعد

 1500 (51-46). 1ع ةزعطق, ةعاط طانس هلك انتحل 5602226114 96-

 7مم (57-524). 1هط طقطع ةطتح 00ءهط 2205858

 جطعتع دحتتتت 156 ها هطق16214 انتحعا 116105 ععم2020ع2 120

 زعوستت دجعتسمعاب 1000 دتعططت هطاةدت[ ع1 (55-64). 6016 5

 رطس 7ءمععاتعب (65. 66).

 660. 25111. 1بمط ةوزصعد 1كمتسعاوو ة[ةقطتتل (664. 14).

 ع8/ ةرخلتصمووعرج نتج تسغع»» 8عقعاتك ءينمعت 355 ةعتتح طاكمسعا

 11دمطتتل ه5 جو (1[--5). ]و ةءعطقتتك, 2 0ع ال هتاتعلاتلل ع

 طتصخغع» 1ةدسفماكتف, ةعطسصقاتعاطتع دقهعاط (0ة[6ء2 (8-6). اه

 وىعااعع1 عدعطقعت: طمحقءطقع هزعاط 0مءاح عدم الاعطعل عمدا عطعتلب

 ةمصس ماتسمع دعا صنع 1[دمطتتا لهم ةعحصع نع حتت عطعم (9-12).

 060. ككل ا/. 213عنوع 660156 طتعط ءهدطعاطق7ةع2> اتت دطحتتت

 طعاقذءاعإ (1[-4). اتوقع 51 حدس 531 866م5 6301م١ ان20

 ةءطغعاتتم عد اكدطتم1 00غ (8-56), 038 155ه 016 6

 ةتتق ارت[ دطتنحتتعع (11-9). ظنت مدطتتت ةولصع طططو تصل

 ةءطلقوا 016 © ءوصع» جن 8ه0لعص (17-12). 1016 طءللعد

 10115 ةدصصم# (2هطآ طوص ةوتطود تصف هطل طود [:1859)

 طهادعر» هاج ةلطتعقتت 8ءطقممب ععلتصع 1['جم 2 ةدماع م11 د اكمسمأ

 طع1 ظام1ه6 ةهةدانطوم اععيسع» عقافتتتت (18-29)



 دك يري 1<

 660. 25317. خدود ع طءاطلب - ال11: ةءطلطتعوا 016 1"عاط0عر

 مزع هزع اععزصعرب 1110 عرتمؤدرجما طمعطتت 1ءعامانعا اعمدصساعات 1120 30-

 جمومط ([-8). زوددس ؟ءت[م1عنعح ل 516 هتك 65611 ءطغعص

 ط[مرملمم (18-0). 111م طقالعب ةةتصعت 13771ءانعب 1161062 ؟هدط

 8عمرستسع 068 اللهم (كا دعا عمدت عد 0عو للئويسمتسم طع 22013:)ر

 م١ ةعصص ل136 هؤةعاعأوهرح 6 ءودعم ة8ةةعطغعت» (326-19) تسل

 1”معزععات عاعمتغ ادصصل طمطعتك هت 561 تصفق ةعاطاتعال (27-29).

 - 11هزع رمتكغ 0عدص ,,21ه11ه2“ ععيصعتسا ةعاب 186 طتعطا ©1-

 هزعاخاتعاط: طءعجتعطغ ةزعط ؟كعا1عتعطغ هتك عاب تح 11.

 ععرمرعوءعررعا ”(ددقتخ طعد ا

 660. 521771. ةخمقدم ع ؟عطلاب ح 86م0 ةدتك 016 1ع.

 انزع 1"ءزصمع طمقعوج احصق 211 ها عمدتصسعات (1-4), 2 ععوعج عع

 جاعتن 0ه1 !ةهععوويمطتختعات تمفعتنع جوطلعءاعطعاب 8 ءطقتتا عطب

 هتع هزع متعلم عم ةءاس ءان عمو (5-13).

 060. 51711. فةد4دط ع 1ءهط]لتب - طماط جاتك

 ماكورصتت. آالزتع هزل ه2 لعح 5ةوططسم 1" عطص]اط 11201 56©-

 مقطع تكدكتعاطغ تصل طتلقع ص 205 تصل 6 ءطوطتخ (1-7)

 660. 5غ 17111. 181ععدلماط تصل ظاتطسعات 065 512125.

 + ظةمدكومعب 1ءطلطل. آلآ ةهدنح ة1ءط ةتعط 12 560328161

 ]وعم 120 215 طدصر اعوددنس ططتتت 0مءأط ]طاععاطصعا7” 53

 1هع8 زعط 5ءامسم»مءلعج ةتطسع (6-1). 1ع طقطع دمتعط

 ءاطعاط جدع تتصل طدعتسوعا“ 1عوتت 10611 ء2165ع2 (13-7), هانت

 رصتعط 6016 ؟1ءا1ءزعءطغ طعامطسعد تمل (17-14). - الاتتعءط

 محق ءاطع ةءطععءاعلتعطع 117 1546 طاص 1ءا مطعتمم انتح0 لأ ع8

 ععرتااعط (832-30). - انطوعاتع 5 1 عدطصتتنت عع2088612 851240

 ةةهماعت ؟هطلغطقأاع نصل جععمعءطت (48-35). ثط 0251©

 8مزادع هأءاطغ هاك فسكتطسءم هند 8ع104 (53-49): نسقعال

 مرد مع طعس 156 1و6 طءوعاتسلعا (56-54). (طح 8عءداتع ةاتك

 ,ط16101“ ه. 6ع. 25, 19-26).

 660. 2113. 1طم6 جدتك ل6210 طعص ممم 35139. "1'طعغقطعم

 رجس 1 مات ه5686ةه, 116 ؟ءاعطع تع ١11206 7؟عءطعط



 7-5 سلا اك

 (1[-24)! لوادأ العم 11110 ]عانط 0016 (28-25)رو 60

 ماتطع» ةعاقدع ادم دان ع ن1 ع1 (48-29). - 1ءا اعمدحتتع

 عى مز1 ط عع مهرج 0ع اكتتقأذأو, ةسسععط عع1ةطت11ءطع 6 62ع0 عاتب

 زطط 17 هما هاج612 2111 6015 ان20 د2 ط0 1طن ع 21115 6 67122

 (60-49) تحل ©6ءوءطعصلكع مر ءاصعتح 0162 70د عطتسعت

 الادرستع (68-61), تحلل 231 511 ل ع710, لعام 1161261261

 رص ةعررمذود (77-69), قكعرم معزمور لقهفذ ©6066 ذطس 0ع عتسقأ

 ةمزسع 11 هطاغاط جة ةيصتتععاسعتت 77110 (84-2858). 16م 197 ءعب

 جا ذطس ممم عزك ن0 ةءطخلعتاع (92-85) تصل عتصع 0د7*ءط

 1717 نةذ عر (101-93) تصم مححسعطع ؟ءماها ا عدع 1311122

 طقطع 1ع 0261 ةتتكوعةاتعاطت (120-102). - ط0 5:

 هرع 155 ةعماستم, ععاتعءاطك, نجح 6ةوعطق1 عج تكوطتعا (134-121)ب

 هاوصقلط ملا ص 61ةددحطعد, 014 ةقطاتسست عع هوم ةكعات0 (135-

 149). 5؟1ءصص طمعتسع ط[1هطتتسع هتتك ةطط طتعط ةاتقءعطأعر

 ىلع هن دصتك طصاتخ 211 ط2 016 ةعزصب كتاتطعت' 215 ةمطقأر 3ع

 1نعط 7111 ءدتعةأذعبق ماعطق هتتنعط الاوعطل3881عاكعأأا 8

 هرم قاتسعات (150-157).

 060. 555. ااوعا 122 عمان 7/611 0عق 35م0 عاطق ةاتك ا

 طقهأ هع ةزعط 76711651 ص ءاصع مونت متل 4 اكتمل عتنتط (1[-8).

 ب ل[ةدعطع 11711566 7011 8ءطه1 (11-9) طقت ه١ تعط

 تاع ةتتك ةاصعم ةهللعات لاك هدد عا ط عد عون (16-12), ؟ععاءطعم0

 ءرسعمم طصتسمأ عع 110811'11ع (21-17), 0ع 016 171-

 ناطعد جنس 1'عةسلاعم 6 561 ااوعطت 66156 (26-22). اا

 111مده05م1ع ل65 لؤعواتو (33-2). 1556067 طقهأ عال

 لداءططعا» ةزعاط طتعدخ ةعطتع اكدت 2ء1وققأر 00م دهعط 7”. 26 155

 ءزطع آانا16لععر 0و8 ىةم111ءاوط 0ع لقععلو هن

 مسعاط 0ع 8ءاط188]1 1عءطلق ةهةععدتات ءطر 088 0751"1عءطعسص

 0عوم 861عدععو طصتت ةعاصع» آ1' ءهةطدءطعت ةعاتلل ع

 660. 551. 1/05 هدتم قعد 81هانكعم ةه]اعنسقم طعص 1

 ءاسصعات]ل<.  ظقفأنو ةعاط دمتعطغ ةسصعءعتلع ىخططقاطتسوعي (1. 2)ر

 ماتسمع عاد دمتعال ععرتت هرج 1 طع جطتسم (طعح 201) 28عام



 هد يلا

 (3ق6), ةكعد ةهط هوو ةعاطعا» هط720طةعءاح انكم اعط طقطو

 (/-9). 1ءط ةةدلكم جدعاط دج عع 1[ءرصع ةنح دتطص (10. 11)

 20 ظععتتع طحتعا ةعطتخ, 15 1ءاط ؟ءدتحقطتسم, 0888 ءتتت 11106

 د1 ذطسص دهعات ةومعتص ةسادوتام6 (ه15 1؟؟ة]11) ذص 3[1ه» (ذص

 كاز يدهس هز ععاعم تسع متن لع ظعاعطلب ءلتع هتتكه11عءطعات

 (38-12) تعا ءزصعو 1١ ءهععور © 1طدنةطتسب طمتق ©1161:

 60156 155 لتتم عطقلتع: انتحل ك1 76016256 تق (37-24). 1ءزطع

 فمصوععءادعءعز» طقأ 66016 211 5ءابق70ع2 5ءائلعتت 1هقوء2: نتماتطت

 هزاع نص طقاذو متتعوب0ع طعطقطتعع طقمأ (35846)! ءاطصعالل

 ععامم ةعاتص طظلطا طمتت هع عفا ءزغعرتح نلدجتعاط 11 نقع 20

 آنتساعكعا (47/-80). 117 عدس ةسلعتتع هحصاتلعت (86-81), هد

 هرحصصتآ1:06عا15 متعطغ, 156 506 ءزنح ط[]وطلععو ةعطق7 أ عو 8ءاطك؟عاتأ

 (98-8), زعمدنحتصخ طهعا 81ءاكلاعد تتحمل طقا, هاططع ةا6ط 701

 جتاتمتاتت طع, ة0ه10م16 ءدسصع اندنء17علتتتصعي طلق عدد 11 جان عد

 (103-99): ةتتك 0عووورن 1و ععر 38 هع (ةهنج 6610 ندع لع

 معطقتد) طتتوععءات:ةعطق (106-104), 7ءدتععاشأ ال: © ةدخ 01عطر

 20 ةعطتعاأت نلتعو هحدك ل06 انتحل طه ط عندا 0ع 7 ءات13ععر ةاتك

 طعما ءاصتسصع ةعزكوطع نعدخ آم ةومنع تسع 01م 82816 عال

 طظعءورستعد, هطصغع ةتنقصقاطسعت طقطمعال ن0 1132061 550ءاععر

 0هق آالهالع ؟ءرمدتحتع انتم ؟ءسعاطتتسعءانور 7161م طمهعطعت ةاعط

 طوصطتف5 ةدتك لعب 11 ءور دبسص طعس 1111 عد ةواطوذ دقت عاطك

 دان ةانعابعت (141-107): هتك طخ جاله ةعد ععضوءطقعاب 81012

 ععوارعم جالع ةسحعم ةطعع طققمستسع (146-142). ظامعا عطا

 هم الام عع تع "هد عع, 016 عج 1"ءاصل متعاطق 0 ءطغعام

 (164-14), ةطوتت ؟هدج ةالعن ظتطستتتتت01عوات 156 11 هاك

 همم طتاتطسلت ءاطقأأ (165-170).

 660. 550011. خلق 11135 طعتح ةدمماطوزتن ةنج 062 8ءطلطقعطك

 طء1 الدماعتس ععقوالامج مدن. 1016 ظوصتت اة ةدج (1'ةتستللع

 عم اظددمطعاتت) هزت جاطعع1وال ع هذ مد 146 1811 2-

 اعود ف تتم ةؤتعزطع دمتغ ذطتع اننح 016 طعضتةءطقكا (1): تعال

 ع16 طقاطعم ةلطتعع الل جعاتت ؟ءضامدنعتت تنم هزل لعام مطل عاست ءاتلع



 كك هوو. تك

 (طعرج 22625323 عاد هاطماعمسس) اننا ة:1معبعرر (12-2). 5ءزطم

 1”ةدسصتلا ع (016 1 ةهدحات دج ع1 52) 15 ةةرم1عمخ 20 120 م1620

 (17-13). - 8108865 8 1عطق ان عء]ع

 060. ةك111. مىسنكم:06زتتتعع ها 11625852 ع2 ءهآح

 طفاعدسسر, ةتعاط 065 1[هزدز تس :ةعتس ةطعاتسعاطتسعتت 1120 ه6

 د1 طةهظموزعا. 8. 060. 11. 2011515668 ©601ءططب. 6

 اا ةعاطق نه 1322 110 11:11:12, 11 501:86 انتتن 612612 ©2351

 11 ةهدموقدف ن0 ةتتتعوا» 0 ةقأ6 ةعزتتمو ا7ةلنعانو ([-5). 5ءطتتخك#

 16و 0 ه6غ6ةو 1565 طقتعاطق, ةمددقأ ةهتكم1ع6 انططعاتا (6-13). 0

 81 هرحجهدب ةعطصعااعتع 85ءاطتتخد ةطتتت آلا05: ةعاطتنع1ا» هتح !ل10:2591] 3و

 عع دمتت 8ءومدصعسطع]6 نطودخ ةعاصع اند ءاةطقهسعات 1262161

 ةمصستخ كتح كت 5615طو5 ةردقاء1نة 15061 ةعوزرددتنتمأ (14-21).

 الاد اعدت 09 م1ةاداتعاط ة5ءءه2: طتتقع هتعاط 701 1566

 (25-22)! امهرد معءزكاطمت» ةزتطصل 516 عولاعمطحتسعا, 861 013 7211-

 [1نعاطغ ةنعطعا7 0 ص طمقمتتستع جاتك ظعاطاتسعب (31-26). الع

 هناا ل 06و 16 ]9) 156 طاعطخغ ةءطكبءامز ةطتتت 134 طتتتخ 1

 كنس 016 ووعد ظقعاطفع جد طعاتسمت»ب (36-32). طوقتتت ةهال

 هز' )626 طاتقدود (38-36)! اآنتط0 >ةكعيزتم 186 هل 8118-
 عمجعءاعطسعطء» اللودجس هذ ؟هنعطتسعت» قططاصتستت (39-41).

 الازم ةها1طوم متتسوعد, عدت هم لتتم ماتكتطع, طصتأ 6610 دتعطت

 عمزمعد, ةتتعا هدم الكوم دتعطغ جاتا عاكس ءطتنةواعمد (42-48).

 060. 8خظ5خ١51. مى هلتسعت>ت 6 6ع267. ك6 1181122 -

 طالع دهعطتقك ةهحعتنت 1120 ةاةةدمعر هع 85ءطلقأ 0ع 506ادعاد

 هر ذص 81طعنك (061 81ةلكلكح) 66]ةععتتاو (1[-8). - 1هط

 ةهعصلعع هرج آ16ه113, ل36 ةةنهطن11ءطف (16-9), تحمل 0هتتلعع 6 01

 0388 هدم دمت ع28301 ععجكعوفقات 15أر جاتتت ًطانماطتت 110

 اقم ط1عاععز6 (1/-930). هوزص (طقدت جاعا ود هه ةطتععسطقأا

 120 عمان وون ءاشاع (28-21). - اكتم 1"ء120 طءعامطع دطقطب

 جطورخ هدع ممقعع ةزعط ؟هدع ةطسص ةص ةمعطق دعامات (32-29)ر
 0ع ا[ندفودتمءاتع0 21ةءطعت ةططقتت 261062 561 516 06 8

 طوزشط عد عق5ع8م ن0 065 ةرداخ 1 عطع7 عقم مو (33-37):



 دل ع5 -

 صح 11 ةنناعوطسم1 1ان106 لءوطعت" انطاع7116عوج (42-35). لع

 معزمذ ةمدستك هتك ةعزصم لتءطغورتعءطم آ5 1 هم1ءعوسط ذك طئص

 660. 85016 7.١ طاتططسعا7> 068 5اةدتطتمعق 1120 <«.

 1016 "1" ان طحدنم 61813666 7عواعا عةطتطلا11126 111111112611113 ع:

 هر 016 يكءاتعب 0ع لط1عاع تحمل ةطاتقأ عع لاتععت0, 016 متتط

 1اقحعمأ 70ه 61 ةزط0 (1[-21). 1016 66116556 531 261561,

 اعمر معواتطما, ةءطق» (22--35), م1ة(جاتعا» جطوتن طة ءط 6

 رطصان دطمتتخ (36. 37). آطد85 ه16 1هطتععدب 701661 (38)إ - ام
 ةع] 606016, 0هدح جالطقعطت1 عوربج 5ءاطقوأءان انتم هعاص ل عتتتط

 0عو طعتلات ععرح طلعو نص لعدن 1ةتتاطوطقةأةاانعا (39-56)

 انتحل همم ط11جوريمووطقتنءر دصتت هم 00م1 عنعاتب (5-18))!

 متم عودوا عا 7هد* جالعت ل[ءدقعطعاتت 1120 215625ةطلق طقأ

 هرع 815014 طمتغق ةونصعسم 1[ ءطلعمدصتسما اتت20 1"جدصتتم انت

 ةاتعاط 10ه ةزط (94-79). © ومرت انتجق طاعمهدصتستق هج '1ئهرت1ءال-

 اعز, اللهعطتغ تتحصل ةسمواطم اعمر 85 ةةصتم 3115 (95-119)
 م]16 11 هذ ممقعع هن ملموءب (117-113): مل طهطو 1 ١١

 ع0 2011ءط 56ه8م16عاذ, طهعأط 70611261 17 21311

 (135-118), نم ةطتعع 100م 0116ه 055 1610 (136-142).

 الا دصعطما» 101ءاططقعا» 62166 جععورج طماعأط ات, 186 ططتت* 2261

 صتعطق ععووعطقع : عمون مطق هلع لعصتمءط هد طالكمتسممل دمت

 رست 50 طق هع 016 آ1ه1عورج جت ةتوععت (157-143): ةعط طلاس

 كهطتح 1716 هزص 711662061 له عاط عت عما, لع دتعطتق8 71061-

 ةغواطق (158-171)
 060. 8مكنع 171. هدد عع ؟عطلط. 35م0 هتتك 01عج 5ةةططتط

 ال1230 انتحل طعقمتت ع5 جدتك 113850 طفح ةسدصتح ءهلق6هلكم 86-

 جاعطق ةزعا جدتك 016 اآنادتحتط عت اتتتح 64 طعاتاتتت. 2011518 8

 6علتعطق. طع 8مم 12518 ممهط16 طصتق ةولطعت" الط

 م10 مد منءطل 1 ءاطلاععزتق (1[-7), مةطسوت0 01656 طظحطتسس ؟1ةاطقعالتت

 هعصح امص (1[8هلقتع تصم) 1" جدص ]دنت 1121 +2

 جاجلكمرستست (16-06). 1058 تستتطتعع تل جاتكتاتطتنع1ةءأ6

 ؟1سءزطورح هع مسملعتععج ةمه6 ةهمم]تءط هاكعب جاتك (1-925):



 د هيكل

 جادو" كس مدح تدب 1ئجصصتسس ةءط]طق عع 51م 21606 (26-

 33), عموم اننتق 5120 516 عطتتامو انتحل 2128:1200 1120 761>-

 مدامطنعا (37-34). ىةلهم آم ةعازطع5 85131212.

 060. هك .١11 كسك وص ع ةعطلطب ظلما 068 51 خططت

 الدموع و1206 (1. 2) طءاعقسرمأ وح دع دقق طلت 1 طع

 ةهرم1ءمو» هات 1ة2 (3ة-10), ؟هوزعطغتع طوس طعسوتلا

 (11. 12). 111 ةعهزطود دتعطت اتق ةططعوأ 701 هن

 25ء1:6 لك جدتت هء1م 1هدن[, ةمرل عنج طعطق]عءا2 516 661 ن5 دم

 0 ءقنطا لعدم ةزعطعتطعتك (13--15): ه5 ةزنصل هللع 2ءاقانع عمل عد

 (22-16). 8 6لعاع تتصل 523:01 518862 ه115 طا ةطتناتتتكر,

 اوما 1 8120 (23ة-30).

 660: 221011. فن دع اطل. نفط نعال هه

 ال1 هدتسءاط ةحتك طماتط غوت عت 11 ةوعرتر هاتتع جات ةئ2110612, 1122 0

 1["هزص0م تدان 1156151162 (1-9).

 060. 8ك 1. ال16 1[ جان عر 7ةوءاطسصسخاطمعا طصتعاب (1[-5)

 20 طقا أع ةزعط جان لاتطص عع ظاتتوءاطعت (8-6): كعادس ءاضأن

 طلص ةعاط ه15 (19-9), ه6 جطعاع دج تعا ل 112ع6120 ع6©-

 اهون (20. 21) طصتغ ةءارة دعت "ءطقت ا عع 1130 هطعت (25-22)ر
 ه5 قاحودعمق دطم7ق ةطصعب عملاقة[ (29-26), ه1 ع6ةدععطق

 20 ععداتس عواب (36-30). - 816 ءزصع انا ءاعع [ةط ؟ءاعطعال

 ءاو ععدواوتلعا» طقأش: انطقعاع هالمعد !1ةلعطع7> عقظعأا ططقتتإ.

 لتاصع مه ؟ه:دعاطسوت» طمعا, هز 70هطلطقطءاج نعمه 1135

 طمعءاططات ماعز كعمعب 1نطسعقسممب 1مم ةطتععاتل طوطصسعاب (32-43)

 [ذنص ةءاطسقنعطلط دطهعال 0ع طعاتسقأر ةتتق 061 516 هله 8ءاتأع

 عورتوتتاا هلم إ. - 1ع طقهاتو طمتعط )66256 آخ 18192 0دصتح

 جاتك ن0 ةعططصع مماعأط طهعأال 0مدع طعزسوأت, 120 جاتعاط 12

 لاك هدسصعا طقأ طعتستوا (4447).

 060. ظل 1161م 1١ ةطستتت ططاسع6 ةطط دان 1طن ةطدعط

 (6-1) نطو 2615ةر ع2, ؟ةاعطفع ااد20 ان 1717 هاانعال

 انت ء]طمت (19-7). 10ه6 طقأ 036 ةاطتتا1[7عجمأ© © 6

 عوكمزاكر هاذ هد هعه]1ط55 ممءاط لادتصع 721 (37-20). 5ةّص



 د  ةهيسكللل طه

 02ج جاع ءدع 155 103]6906, ةطتعاطق»» (50-38). - ةاقمعط

 ةولعو طور 0 (53-51) طقأف هل همسضءوطعتتاءاح 561 ا ةعطق

 (5464), ةتتعط طخقسعطع 11 1151 ر 112 عدن طتتتت 618661 5

 (6569), هتك ةاةجعاععست لك دم ه1 (73-70), ةتصعات 8 ةدطاعو
 عاعزعاطعد0 (85-7/4). آو عامزعاطت طغت ةتحعاط ءاصعتم 11110-

 ع11عدخ, 0عوووز> انعافرج جتتك ةتيسفوتتسسعا7> ططةطعتت 11216

 اا ةعاطغا عع ةتتقكتطتسات نان طفقءطتععاطود 1910 (142-86): اص

 ل ةعودع دطمتق طتسصسععاب ]1ةدتعتتا دلطقح 3115 (152-143): ةءاخ6

 11"[1ءطخغر ةعزصع اندلعءعاتت, ةعانتع لل ط5 ءطد» ععععتب 01

 201 ةوزص ةءط]1 عودا ءطعات 516 عع انطءاع 01ةعوءااطعح 510 6201

 عوومطت1 ه5 (153-200).
 060. 5ل/آ1. ثسص ةعاصع عه تن ععاتافططعأر 016 © ملأ

 , [هءاطعا“ حرجتتعلعأر ع1ةزعاقوتم 716 هلت 7161 زان عع1عق 1ك 112

 11 نسلم ع ةكتعط دتعطغ, 08585 1هط ةتتحعات 70عمدتحتتت 620161 0+ © -

 ؟ةاطدع دتعاتت ةءطسعال نصم اكهتطس ةهصقعوعءسطنعام انتحل ططتعا

 هم_ونطقرمأ نطلع ([-”). 1زكتصقأ هج انا ع085 1120 1131-

 اعم31261ع (129-8), ةطوع 036 /ءز5 طعسسصت ن0 ]ةطصق 6

 اكسو (16-13). اند0 لعستتمءطر 1ءط 56185 161312016 ©
 1”عةت 1161م1 ءاط 157011 ت0 ةسنمعتتع طاتاسعوات 11: ل ع1:

 1120 6ةءابعطلعع 031 (17-19).

 ظفحتعا 5هطل1 دداتتن هزل 8116510115

 3 دس ديس سس سس

 11. ادع 7ءهمواعومأذ "ا" طاعة عر 101612 016 006 نام انج 2 61-

 هذة ة66, 116ه 5ةهاعطم )6626 036 ا 1206 ؟مءةطعت (1-5).

 اسما زا ع نحصل 7611655 (8-6). ظوفسلمف ةزعط 12 067

 6 ءععط0 هد اص 0:5]] (9. 10). 5ءط7106زنتحتعع# 8

 21ءملعو (18-11). 7 ءموعاعزتءط 0عووولطءهح ططقط ةةطعتص

 171110661 (24-19). 118561 تصل 117 ه1 ءطفعص (25-34).



 م ل ا

 لطد» 1" ة1ع0715 (35). 1هدع 81:561 جادتع ا 2112616 515 جانت

 ا1[همعود (50-36). 276116 تصل 8وععس 06و لةععتتف (51-54).

 ب 17 هدنو 55 اعةردصختع 12 عج ةطوءطستخا لعام 1ععرتعاج 1'تانتتحتت 61-

 ةاؤذااع عوطقتنوي. - اناث ءاعع» دهعط 7. 5. 8. 10. 24. 4

 85. 50. 85ءط1]ا788 ؟ءطلان.

 22. ةكدكودص ع ؟ءطلط. لك وس ءاتط انتحل 16همعوأ (1-10)
 1116 516 هتك طق ةودح 800عم 12 ععدطت (13-11). اع طقأ

 رطصتن نعد 8ءاسعبت 18111261 نحل 1 عع دحاتطقدتتب 0111:عطخ

 1268862 (92-14), تتح تا> لعتح ©6610 طة (0. 1. لعدم

 رداد قطع 135535 111101 86/705--7 14) 21 عم-

 ]جد ععم, 0عووءرج ء0للع ظععضادتسكا ان00 1'درم1ءعاععتا عما ةعاج

 ض1 (23-50).

 31. طكلصاآدم ع 1عط]ت١ طماط هعو 85ةدصصصعو (1'حدصتسل). 1طتتو

 1["ءاص0لع ظقطت7'ه نصل ائادش0 طقاعتت ءدصع عتممووع أ 1606213 ع

 هرماتقذعءرح حد طاستتتالني0 انتحل 1١61 1120ه" ةطوت (8-1) |خنمد ل11

 70/689]. 8ع طقطوب ند867>ع آ]5 ه»1نععصط عت نتحه

 ماقرعاعع لععسعاب ععاعرتمأتر 50 005و اطسعب انجح ةطصعوأذ لتع متت عود

 نط ءنوععاطعم (17-9). 111: نط هل عج انسقوتنع آكل طن ءدنعتم (18-19).

 35. ال هموقوعأذو 1" عانس ه18563666 (1[-6). 117 ةطستنأت عب

 ليرتسس ءتتسع لما هج لع 0611م6 (/-11). ا ةعاشات ءالعت

 لكم عزرمأرب 12 اعلورعمب 1177 هن (22-12). 1738و (23-25)

 رطل 1661 (29-26) ةمسءطتتخأذءعح اتصل ةدط قطعت (0

 31) ءموزلعوععت هتك ءسعاتط طاعن0ب 08ه ءةسعطخ 1111085416

 زد اندتتكع عاعانطأ (41-324). 10ءووودد الا نع 112 عود (42-48)

 اتم تنصل 016 ا ه1 طءطعس ةهنتح 18100ععرج (53-49). الاس

 لة ودع !اددجعتتا ةطتتع 3115 (54. 55). 116 لوع0 هحتت دطتت 3240

 لتم ؟؟نطءطمت (506. 52),'  ةهزع 1 هنتعم 1036 (58. 59, 006

 111206 ططصغقءنلدنعا (62-60). ادع ةزعاطخ ؟انطعاتتل 115 (63):
 ءهم16 عام 11 ءزطءابعد (64), ءدع ةع1طو6 طاسغعأر ءحغاعمانحتتتأل 385 ],

 عمطق همعطقرو (69-65). (17 عم 7/0. 71 ةعاطعتسأ طقعطق 1
 ه1عوعدم (عءتعطق كح ععطق» عادل.



 كك يا 0

 41. 116 هرم هر ع5 ظاتطعتنعد ةستعدتطه]ا[ هو (1-5).

 ب 8ءطت]لمرحتسع هةلسعتات 1مم طعطقاطت عمد 1"ةهتت (6-10).

 ]ل16 7/2615 طتتادا6 ]علعفا> جا انت( طاط772عأ جل1ع7161 1 ءدناتتقأو

 (18-10). لكمتسومل ةدنح 1971015622661 (21-19). ةلكو

.(25- :922): 125515025 

 51. 1"ءانع طمتلعطتنةزعطع لك دن ء1م (1[-13) طقأذأع اص

 لاتص عمم ظاتسو طع جان طتتقعد (17-14), 0عووعد هم 8

 ]اندعم» 7011 هدد 8ءالقس عوربت 186 (22-158). 1[1هنععدو ةنطتتا

 هرع ه16 جاتك 016 11" ءهزلع, ه1ع اععرجصعا> هعزسعات 25181 هةءامد

0515 

 6 ءاح]رعاو لعرع 8ءووعاطتعءعتاطاتتسعر ع5 طنماطعو ةطسوعتتعتت تتحلل 0ع

 ءهاةعءررعر» طحتطس7:ع01علععت6. "ه2 ءهةععمخاتعطعتت -8570141 

 عم 01ءطغقمتت طتعاط هدم ةزعط 1ع. ةستك 016 [هعنو 8 1111

 ”ةلطمعل ءانسعاتلع: ا ءعوذعطقت نتت ه5 دطتعطا 6652 ©

 هرخ: طققذ نلدح زعطصح]لو ءاصع>» ةعاطوءزطعت* ععمقطعاتب عا دطتعطأ

 تن عععاسعءرنعتع الاتطع ةعءالععطغع 5وعاعت ععسقفعططق طقانأاعر

 جاو جتتع2 - 158 طقات هةكتعا نكعصتح ؟هددج 57م0 ]2

 6066 طقش اتتحق طماطعتت ؟ءعاتعطعتت, 036 انتحق 701 861101 عادسصع

 طع واط, تنعم 1! هطلكم العد, ءاعطعو اتتصق 7013 01

 جادطقا. - *ةط0 ةاسعاتلع ةءطتتغ6ءانع هع الكم انتحل 50816:

 8رمماؤعح لعلك ةطعت همعاح طصعاتخ 15 طماورت, ح 117 هنن 11

 قطعت اتسغعاع ةعاسمعب 6؟0تعاطقع اععتطع ططوا٠نوتح 70 5011-

 ععملتعطغءعرح طقطعات, عزه ها همءاط ةلكوا نهدتوتتك طتتب 8

 016 6 عودحعت» تع اكدسد1أ ةعزسعتت دعيت هان هيلع 17 هعوف نت ءاط عام

 11220 76ه: ةططح 21 ]آك1*ءاتخ ]1216ءطعت. 850 660. 2.

 ممرسع اطلاعطخكتس عع هزت 116 دس 16ععم-ال[ةعتتست 316-

 1885: 016 مدهتع آل وع زص لع 2ع0ووومعت 011 عتب 0316 3

 لكصعمع لعق لاوعططتو عع5 ةاعاطعاتب ةاوتطستسعا> 9659155 216طآ

 ةعاتما“ 117 هاه.

 11 هطعات نكقف فو ءددم ةادطا112 هعاطعا لك جتتتعتت هاو 15
 م



 دبس 5071 -

 10 ععر1ه8.  ]ط0ه5 1[ هدجت ةع]1طوأغ لاعمرصتسا 0ع ج15 آ' ةمطاتس

 ممعاط د7 تسمم جطععاعزغعغع7ج 1"هدرصح ع1 هعرح ةععطق جلكعد

 1]دتءطغعححب عد !ط1هذال1ث03, لعرب 1ظ1ةعط31]]231, 1ع ]طب

 ءو تتتخ 12 06م١ 1"هدحتح 288125 (5عا. عدضهأن) ءاتتتتتقأ (

 ظورعم1. 443”) د ةزسصع هج طمس ع]ةةدكأوا> 12 0ادة:ةهتتعأب

 1ص طتستم طوخ طملعت1 1عمدصتسأ دانت" لع سهل لهق ظومنتستم

 هع 5. ن0 85. اكمدنا1عوط102 701 122 51226 1231186620 تك

 1 عمود عاتمدءورد (11' هالععز. طتتطو انتتهتبعطق ءةاططتقل 088 آ/ ةةنطاتتم

 زر همر هعماعرج 1"هدحصح دة ةزسطصع: 168ععمج 0تعطغعد, ءاستحقأل

 08287 801161 16 | عوعم- |[8ةةسهعتن, ل0016, هك عاتتتقأ 2

 ععاطوأ ع 0وه 6 علتعطغ 2 لعدتط ][1ءاتتتتت. 116 36119:

 عم 11 همنعو ]عزتعج 016 ]طععتلعموتتورحطمت ن0 11ع111ععا هد

 هزسع» ط1ةءهتلعد دج لع طتصخغءتنطءزسعتت طيطغعتلعت» طاكهصصعأع

 ؟معاعمدسسس هنلعتت الطلمفاععا] ةطستتتتع# طعات, 016 5 ةططعات ءاتقأن

 طهعاب دحفاتصس ها ععرتح 1 ةععنعأا» ه0عد» دصتت 815816 1تلكع

 محن عاتعا» طحهعاتت جتكماتمذءطعاتت : 016 طتسغعتنعتح 11 20 ةجاد ءلطع

 جامعاععرج لقص اععوسرت1 ط هكا انتحل 516 ةاتععاععاج ه8 038 طعر

 ةحتحتح 035 جلع ع ةتتفر انتتح ةالسقاطلت ما 7160م 12 6322: 3

 زعمرصتسصعات. ط1 6 طمس م(ةدعاع 0511 ةدتع د150 038 يدتعاععات

 ن0 دصقم1عولعودعب ةتنوومععءاععرب (ةعع طتصغءعناطوءاسع): د

 0تعوعرج 1جعاععرت لعدتصتت 251 )3 ج11 لتجعو 0164 865ءوتتتع#

 ازددت ]هصعر ؟ءاعاطع لعدم ل1 عاحتس 1عوعت ءهلععاح 18,

 1ردزو ا[ طومنتد عدصع 016565 ةركمسعا- 17ه هدلكتدسمم أ عو هدتك لتع

 ظعرجعسس سعب ءابصعو ال1 ةحتسم 1عيعاططعت طحتتخ دتعطق عءاط الع

 لاتع ةءطعتسأت ه5 ا1 هدأ طعلعسدتع ؟1عاسعاطت» ءزصعت '!ا"هددر ةءطقألب

 لبدتتت 1ة0عرتطم]ك ه2 ةزعط ععاعت, ةزعاط ة180 50585618

 مجمل عزمع ةحتفوعاتت. 11" حدح هز لعططةء]اطعار 5ةةطتطتتع 7

 مومولع طعمعدغعأر هم 156 همسصتت ععيسعتدط 055 آ/ هتوط عاعاطعط

 ؟مزج زن طظوهتع ظتعادعرد, تاوءط ةاوءطر, عاعاعطك7]ةل 0 ه6

 ىعطخاتتص هلعرع متعطخ. 11" هدد لنع آ1' حلعد طعتسع عوق اك حط ع9



 تح م لل | دج

 جانعاععت, 50 156 088 ةتتعط 038 عاد عاقم ه2 ةاعاط 5608قعاطب

 لتع 81د ن1عع1ط ورم عوعاتسع. 850 116عا ةزح هعصح آ1ه66 ةتتعاط

 ىوق طلعت لتع طقتتماةدعاتع 18[ - لقق 088[8- 1120 101556

 17 هرعطرسس عمر ءاسمعاسعا» 11 نرماوز 00م ءاصعو 831265. 158

 01عوع» دتعطق د11 ]د12 ؟6هط0ع, 02101 502عاأ 0ع مكودط: عت

 وتصوع جاتدععاطعا. لعلع طبعا عات5ع هد ةزعا ععاطعتمع '!'هادح

 ةاتفععتناتت ع: 15[ جطعدخ ءدبح ةسسك انتح0 ه1, ءتصصع اكتتتت 56 11201 6

 اق عع. 80 اعوصص لتع 11 هالعع (] 15د 18هل6نل) 110281111

 ىمرتنلمرت هله ةهمكهقر هعووعب (8ةدصتطقعطعز) 11 جهدعمعاتقدع ةزعط

 نعاس ع1وع 05[5[101ةعءا> ن0 12268862: هتتك 0ع طبقتتسمب

 ىماعابعد لتع .ماقاةءطعتتتماعب هع هعدعاساعت 66

 رص هعابمدب اعمدصتتتأ هو 03161 تعطلت 312. 50 اكدتتتت هال 53112:68-

 طضتماعتتب لعدت هطصع ة5عطتتطتس## 0164 1'ةطع هتك نع طاكعطلم

 ة[قوهأ, ؟لعالعزعططق هطصع آلا هدتأعر 61055 15 آ]5, هللح 560 5ةعدت

 ه06من '"ائهد156 ععاتقتتتتا

 6 1ةزعطعتعاب هآج مدح هم هوعدع ةمطعتت اطعيجهطساكت, 65 جدع لع

 طظعوعم ح مانطعتنعد كءانعتح عدت ءنودطص عع, ةالططقطلتعط طقأأع

 عع اكد ءماتك 26ععس ماتحس عات, هم ةنعتمع ةطسس جا1ع7عملم ةءاطاعءاطأ.

 1د1عو ةا1قعوأع 20 ءاصكدعطقأع 01ءااناتست 5731: 211 عا 261 عاج

 نسقعتتعو لاداء غءاتو هلع ع0 ة1155ءمن ةسكك ع0 عءاعكماتطتتت علب

 014 دمعاوزءق عطمووعاتر, ةادطاا1ءاطعت» ]عله طصعكهالع 00م معاع

 !ةسم ع وعد ا1عممعدب 16 '!"ةحتل, لكقستلب 8381, طقااأعاط ةءعطمط

 ةعزا 11د ععاع يرعتت ةطتتط 0ع2 طقطع 81161614 ععاطتة عطار 8

 ريجعطتع تعا طحعطت جاتا ءاعععلسةط عا. اق عواط د ءاتوذعد

 لداطتعاطتتس لعن 0. 8. طمعات جاعسلتعط 1616م ةتتعاط 328ءوةوطعتمب

 ظعوءجلت ءطغوءا, هعطع مس عسضاعءعمصتتصع: ط1عطق 76183 51110

 جانعال صح 2. لوطتعطتتسلعمأ6 ]116ء10عغعص طمعا مممطعطع ةطتتع

 الاءطختسس عع 12 016 ج15ةغعماقءطع ةسكعطع لطتوعطتز )38, 6

 ظعووج-]لل1ءطخاتسع: هممءاعاتغع زج لعدم هعوؤفرج طق]لأع 0عو 2ءانعط

 لدطتء اتسم عدم دطصتخ ظاتاو طع ]هدم ءاط. اطلاع ل1 عدعع ةعاصعا“

 6ءلتعطغع, لتع اكد نعود فتسهلتستعاعن, ل14 ظاعبطعتك تتح



 1 لل

 لآ دصصست عامل عاععت6 ةعزصعت» 56086 نع طالعت, نصعتةءطقمآ

 اعءارع 2علععجعو ةصمغاطعتك نص نحن عع ةطسلتعاع آ1' ةرتاعتن, 20ععاد

 هع قست هما ةددسصلع علت هعدن الك عرجسعت» انت طتعاتتت لع 0ع 20عوزع

 جاتك دطتح ن0 0166 ساعه سسغورج ةطست ءانسفاطتستم]عي 062

 1ص 016هءه>: معا 1]1ءططتسع تان. مطوع همططتن 5731 8516 ةتتعأط

 جح هه طمع ةلطتعع» (ءةاطتسفع نتحل 8علعممدسع ععاهت عا: هلع

 عدممووعرب ال1 عاعو طققذعح لتمسعاب ةطتععتت ءاتتصفعطتطم ءاعطعات لعدد, 1-

 نععاطقاسص عهمنءاعطعجب طاطجتاستتق نحل ةلطتععتب عملو 1ءاعضاتعط

 هحصماعب هع ةءلله ةمعامو ةةطلعاعد 5ءاطكتسعر ةزعاط ةللع

 طصقاطلا ءاح هاه ندع ه11ع عطودوعينعتب نتحع 16؟لعات 6 عدل عدنعتت 01ع1ط6-

 م عطعاب 5601 عععاوتم عاعتن, 11 1عةةدططعتت, ]ج11121701161 ه1 قعد

 نس ءاصعاح 70115(ةصعتععاب 516: 0ه701ععاطنن عع. 1 ع8قعم نو

 1هدمنوتح 11 لع طاتصسخءن وتحتل, اعددص ءاععدتاتعط دداتتت 661 2

 6 ءتطلسةرتددعتتس ععرج دمعات اطاقكءالعج نجح مسح عرعتتتتع# 006

 طعز ءاكوق ءدقاعععمعب 56مالعدب عز ةعصعاب دتعاطت ءانح ه0

 همر عدجج زج عاعاءطستة8512عم ١ همععابعتب زج لعدن 8عقعطتنعز اداتتحع:

 نص آد هغءالطتتع جيتععتم عنو ةعطتعت: 716 جانطح 8ءاقماعأ

 مادا 2038, لعدم ععدتهاع ال1 عطغعت» ععوعب اياطعع 0عو 2. لوطتت-

 طتتصسملمعتاق, ةءعاصع هجوهططعتعطع> ل ع0 ع601ءطقطع دطط 57

 جاطوع1ومنأ طق

 ]نوعه 6062 جالعءعدتم هنع 0 علنعطغع عود 158888 دتعطأ

 هع ؟ةالتععج ١ موعود عمطعتك ةيصطعتسق عام, ةعاطعات ل12

 885 هكتعوءااطعرح طاق دصق 3. لوطتعاتست ع6 0. 8. طمعطت#وعط

 ردنا لك مدت عت همر ؟6ممعاطعتب 01: عتج هز20 1101 12061, 5

 8 هع لقدتوتتق اح 1ةدصتلع هات ةءطع, ةنحعاط اح 11 ةهطاتتن ععوعطتعا أ -

 11نطع 11 هعاعمب هك جتعتتا هلم. 50 طقأ ط7 ةسمتت

 6ه8ةءراطهدت (تننطح 200/815) سعت اك 0دطحتتت عت[31: 176112556: قط

 اناوعطسون] | ه. 213/8938 نسل ءادعدكدللف 1[ةاتلعلاعت7 (- 225/888)

 عووعرج ظعوعطق( 1 عادصع: اك مدس عداد ةعءطتءلادعتت 7721. 15 خ0

 ةموعورع ءلطع متن ]عاج وما ءوعطتععااناتسع (مسعاعلم عاتب هطط3)

 0عوهءاطوص مقطسك ؟ةاعطع هد قط ءافتتع طوط ط5



 50 ع

 هاق1101 ]طوعا هانت (معونمة>ءادعرح طهعط 330/941)

17611388 

 م]لاع جموطاةءطع2> آلآ ةهدتاكع 016 ]طل1ءطقعا“ ان 0ععدد

 مءطقملأدص عع ]جفدعتج ةعاععمسمت, 7716 طمعا 12 اكاطتعت7ت 8

 8هرمزعإ مدت ططقصكدمتعي 016 لطكتبسما هع 8عءعوءطتنعتطاتتطصتعو 6

 6 عوعاتءاعا1 ءطلععتك ردح ةسنملتتتعاع ةاوتتلب 016 ععادتتع' ططقأ ط0 268-

 ةدعطعاتس ععاتب 016 انحف 111116 ءةز> ؟01:اعماتحتتتع17. 1038 د

 جاتعط ةعطمتح 1 نع طعالعتب ءمقاعتح لوطتناطتتس(0ع1[ةزذ هعدت

 ظنون نعت "دلل انتحل 71 ةعاقاتط د00 515811261 3115 ةالعط

 ظعضستعطتءد, 116 عزت ؟ءماططء15عأ6 انتحل 526 دتتمكآومهعتت0ا 6

 لكعصسخكمستف لعدن 1ط1عاطعتخ انتج ةطتخعات 1رعامأنا11214ع6ل2 7831. 5

 موتور 0 6وعرمأو20 0ع اندنءعطقأتحع 1١61 جا]لعاتب 0136 ةحتك

 ظ11لدصع مسفر عا دمه عطخوعاتز دقات ت3 نطقع 161 ةطصعتح 1ةدحم-

 اعاد لدعم هحبك معا عم لع لظئتصلعا ء10دع: ءاتعو 060 هدصلععدق ه0

 هتك ؟ءضاعطلغءعح منقواتناتعاع انتج 11166 ءاصع 51111 ءتعاب

 حقات اعةردستع 1986 ةدفعادب هاتطع ةءطقص 1 عءطخقعءاءأ, ؟ءاعطع ةاصعتت

 طمعاموج ةاحاطقأ انتم هع جاطلعتتج 0ه1نتت 12 لع طتستسول

 طمار انتحل 058 016 عواطتت## 1122 ©1268 ©1121 ع 18

 جىتللعصإ 01 جنس ظوزمرد1و] طاسعا“ ةوعا: 0ع ىةعلعت" هغءاعا

 اط15 دن هع 117 ه]لععرج يعاكر نصع ءهدتح مسن عتنتعتن: لعن ملاعتت

 2عدعأ ط15 جرح 0عم طتسسعاو طودد, ت20 هلت 10111661: نعمت

 مودع زسعزمذ ص 06م ةاطعتو مءاسمتم 81011, ةءاطتعت 70ه هتعمل

 آل1ءطخ1 عاععتا كح ةعلصب هله هط لتع ا! ةنتتلع عدت طوعوزتق قه

 ةهططتسععو. ًاللزع 0دهطمو15 50 طقتتلتع ءط0اء[6ه 1ةوععر ام

 لعرت مدمقووأع اطل1ءطقوزت] ه6ه1 - هدصع 158623126 56], 016 اتتتف

 اةعطع:ا1هاط ؟هعاعمدصصتت - اعماتمأ ةاعاط هج ةماعطع التسع وآ-

 طعاتشءدر 110 نقدنوتت ءتظورضاءدتأ انتحل ةهطصاغدعطتعلعاد, ءانحع 2111[1

 ناطور ءوودسخ]ءاوطدصع عما هو متعطلت. 11 هدس هتعوعدد [ن[6ز]

 جاتمورسمتع19258ع206ع (ناطح هاك ءعامطزلكعتت نعت ةاطعتت 1[طقتتممأ»

 01ءطغقعا» ةماعةععاح 21 ةاعطعات ةءطعاطعالب 2. 8. 65598 0:



 تح (١ظذديرززر ا-5-1-

 117 رص 1[ 21:8:103:15 122 5365661 51621
 انس يو طعات» ةهزعاط تتنك هنن 0 وءطعسلاع 012

 آند طسصقاطاعون 70 مط عنأ 507121
 ان20 18:19:55 ةزعاط ةدتح ا1/ ءةزص ءدنتتا 6

 ةزصع هع 1ع م0ووأة3 طاعطغعتن, - هم طعواعطعات ةاناط 0

 ممم سان عاعع جتك ةزتصع 00د هتنح ظوهتع 5ةءالعجب 50 نعم رسم

 ط[مرعلعب هلعردت قةسواعتتع ةعرج 11 ءزصتخحتتقعط 1. ه. 7”. 62عالاتعاط

 ةعاتللعرحح ددحح ةزصم لسمسعال طعتس ععاك]همزد عدن نتن 060 طخ

 انتحل ]طع دج ءةاطصعتتتل 53:1[ 1111161

 آل طونول1] جطعتتب 70 مدح ةعدص ؟؟ همن هلع لع 85ءطقططعتك

 ةزرحدواس مت: خىرنملانعاعم ه0عدت جتتعط 702 نعد 860161311112: 3

 اداء طغورتت مدع 1 هدعموزك نص عدن 261 ءنوذعط لوطتتطتتس(عاتأع

 016 علف 1م, المدمس عاج دتتتخ 016)ة21ععاج طلاعطقعا» 1 38"1:ر

 وعاعطع 016 ]ححععت الطعطتخ ةجععك وتلك طهافعاتب دتعطق 016

 016 1ععءعجل1ءطغعا:. 156 ؟ه> نتعوعاج اتطءعضطقتتجتا ءاطتتقل 6

 طعماعي مم 11م6 ه5 1ع طعتالقتتلع اتم طهعططتةعاتعط انتحل 8

 ها دححتاط 516 تتح ندع اطمتصسعا' ةطععاطقتت 228ءاطع. 5855© 65

 هور جاه 4ةسفزعطل ءزصعو ةاطعاتعات 761526208562: 016 وزع

 طقدتأع طصتت ]لآ[ ةنتت2123 جا, 01925 ظعقءددص ةعطعا> 1ع دحتك

 ظانالنو - جاه ها 01عوءوزن اععاصع» فسوواناتعط ععطقطا طقاأور

 نصاعا“ 016 20هعاغعرر ععطععططصعأت جا ؟ا0ع1! آله 186[ 123 7

 ؟عرتع127 7561665 17 هدعاعمرتحتستت]8, 019288 ل1118 عدد اطهاطت اد 2ع

 عم0856 8اانعاعع طقع]أ6: د ةعاسعا> ال1عطغقاتسع والرب 832466 ©, 863

 از ءطخور 155 ءهزنح طسوعتموتم طقاطأع 6عققعتت 1]3118017:1160عع7227

 طسرس 85ءزطعماانعاع حجاج ةلططع 156 06 عاعاعطكدلاو جاه 8رمدتهعطع

 ]عممسع» طعصاتطسكو ىلا 'هط 6103 دطصقنستو“ طول

 ء]لاطوعدتا, لعد 13865 طتتت0عاا لوطتتع جاك ةطح لوطتتحعحت 4

 ةاوزعال. لدع 186 ةعاطصعق ]م68 7011. لدن ه1 عدم 1866 عود

 ىعدمتر لعدم اددحعع 686[1ججعلتعطتع د لعتخ 117 ءاقع هع 3ع

 عع0لتعطقعأ طقهادو (]1عطءوودتدتسرب 1تانسنم ءانطه11131 7



 مح علل د

 20 ةءطقسع 8طة0لعطعاط 1.5. 7.). ةسلعاتع ظععالتعط, 516 آان

 وه1ؤعزادو ةنح عد ط1 ءطغءع»]ع]دقوعطد, ععطعات 01648 طلعات تان, 80-

 ةعرحتح طعطقاتتزم عاتب, 01656 ا ةانعانتت ع 861 0838 آل ءان01ع286 5

 11ج عاهطر لعات ةءطماط كات 11هطدتستسع0ق 7ك 1646,

 ]نورد ةعزر 516 ةطصح 750116, ان216112طة16 '!'طقهأ53عط6ف 191,

 0هع8 ةعامتج ةنتح طانهتتلع 06و ةعوؤعتج لوطتتطتتس0عء[5 035 خس

 ةماجعب ن0 لمد 6 ءاتءعوتتعط 065 6[1عءديص عاتتتسق 12 ُةاددوطسع

 ععاعماتستتتعات 185 111201 0258 016 3118ةعءطل1 عةواتعأات كهدتتس آط1ءطغعم

 لعرت هلق طمتص 0615612 1101 1121606116620 21عءوةءادعتت ؟0120عمج

 عزل. ًاطلددتم 1162م )5 ةاتعات عد د20 065 صنت 5 20

 رمعطت» ظاتادد هر 0585 هتع 26162ءمنوةوزمءانع» ط1عطغع»» هزم دتعاطتك

 نت 7011 ةصقدطعت انتحل ةطقطءاتر ة15 ه1 هع المت 088 11020201

 0عو اطلاعءطغعدف طقاأعط

 (جدصص هاطصع دتتعل هنخ 0316 مططقطتمو نم 171 هتنا

 عءطقادتسع: لعام ظعععملنعططتسع اععاسمدهىموو. للتعطغو 1ةذصح

 [معاعتتعو علما 8 جاه ظقوععس 00م7 لوتسصاتاتق,ر ]عاتتنت 1928:

 طمعا: عدخع ل11 ع 1علعضطم]١.6 لع0لع علق 156 هةععدغاتعاط زوطتح

 طاقعط (ه0ع» ةجتحعاط ةمح لطم عطقتتق, 70112 122812 ©1261 1©76:-

 ةطاتسس عاذ م لوسصحاتاتتق ةءعطغعت طعون ]هدف ادتتتت). اطلاع خس

 مرتع: 016565 1138565 ءهمم206د6 ]اععاصمع طكتستصمأر 516 185

 رهان 1نط.  ظمعوزو جاطعتن 156 اكدسسمأ دهعاط 1"هدحح 120 طآصطقأأر

 جاقم دص ظعحتع هدتك 060ه طلع عدمه, ةتتك ١١ ةطل نما 11ه[

 هتك 2ءوععاس قة م51 جعد مسح ءمعد 06و 1'هدكولاو (0[ةقدعم, طقطعو

 20 لطكتتتتعز, هدتك !١ هطللعاددبع. طةطعد» طءهز ج11هلعصج عاطل نت

 ج1ةهطاسعاع ظمعوزتع ممعط لمه 1؟ءةوودخغاتعطعا ع: 0ع علم

 الادع ءدص 6لتعطق اكدت ةعزص ه0لعتع طاهر ةعطتخ 1322, 6

 87 هرتهع طحاتقدءرب ةزصعت ظفتس طقطعمسب اععتسعاب 31ءءاعءاضس عتب

 ةمدك عج 4ةطقو]ط عصر 135 طه لع [7طومأتلاع 065 ةمواطتةءطعم

 11 هماوءطهأدعو طحقعاتعاط 156.  ظففعتس تصل ةتعطقود ؟ةنطقلا

 ةزعاط تح هلق مد 116 ععطعتت انتصب هزمت عع: ]اعمطصتصصت ةاص



 دك ةللسللا

 26115معق 1من, ءرح ظاطجتا[طتستتق اص عععواتس ةعق1 عمت 1171606 اععادتت

 كهطع] ص ةسكحودسكتتت عر 50 ةهداةاعاأل 16115 ا ءةدتهر 16هزل5 !"ةت

 لكنعرح ءهاط؟وعاطما 1686256186 6عموتتع7 591 12 06د

 خالط عوذعر 5ءاستكا دان عاععدز د اندر عال 701 هان ومنع ١ هنوود

 11ه ءزذ 2679188 هلع ة]1طعمأع ن0 762161[ عامهأغ قةتتقنتتتعأاع ع6-

 طمادءرمعت» رمعتعةصلت ءاطعا» نص 01ءاط 6115 ءطعا» 5ةةطدتطساتت ع. لد

 هع كلسسعاب ال[طهطقتسسست علم ائاسقاتس5 120 ائدت01عع طعن ءزح

 ععااتطتعاع انطصفعطتودسع 0ع ثسقعءاماتتت112عء1> 1120 1آظ6168-

 ؟ءعاطقاةدتعدع طقكشأع ةحبعاط ءتبح 856ءادعرب تقهعط ظاللتتسع ن0

 11 1مدهرج 12 1ع 7ءزطعوأذو لكدسوتنع جعارتو معاج 120 016 516

 حاف (0نعا11م نع 11 هس[ءيماكلةدححسعت هنن هك طمطقتب ططتخعتت ©6-

 ادصعا. ط1 لكعمسكدتع 062مععاطور دتتتلع ه11عوطصعتسعات, 6

 1 هوم دصتق لع اةصععتنع ال1ةهعوعتج اتصل دمقتستتت عاد مط عا"ءاح

 اصطقات ؟هصععت ععمعورتتتا هع لعبت عاعاعاطغةدت عود, ةعطتخ ةةص[قعءط عم

 طظعععج1 مدام عتب 1216 ]ادهم زدءاتح طططقلا, دحتأ نعاتت ةتتكل122-

 ![1ءطعب طظعرست ععاطاسسعاب ةطحصمت] مجعاطتخ 8ءاكهلل انتا ل2

 ما]1ه 016 ]1ةدعوتنع» ل1عاموز> طقاطعتت دتتتع ا ءانق6ع, ؟عةاعاطع

 11 3561 قا[ عمر هعمل اعد: هتع ءهماع ةمضسعا 516 ةتص 0انعال

 ةريسرجما“ 120 185116 د 06 2561662 طقعاتتسأاعا“ 916 12 2

 1ظوعاكعرب متت ءانصعاتت اكله عر طحلتأ 0عا2> 211560262065 1

 الد 0165 ثتسسك تصع ثار 0165 ةزعاط طعاوتط انتحل 5ءددلععد

 عم 0 علقمطاععتق, 085 ]6 طهعط نمت طططقلا طتتطتعو 00161

 وو عوام 0عو 811طعددتسقمدءعو طقأ هاهو ةسدتععوت 0ع, طلح

 ةءطستعاءطعات لعن, هادم لصق أ عقر 51هاكعقر ١1 تعط ععقر 8

 ةعرسعاب اصمت“ عاع دتعاطغ ؟ءدماعطلا. 1055 !ا"ةحتا طقأا

 ]1[جرتوءطغعططزته, 055 طاكقهطتل] 185 516 5جتت013111, 0988 1+:

 ولع لعام طع وت ع. اند 7012 23120161: 211 86859612:62, ©1-

 ىؤاطسع دعا دحتتن 20ءط طظمططقل انت 2101303115: ]6ة2ع5 طانتت

 طعماطعاب ًانعطوربف ععربتتمو, 016م6 ندع طفتفعتتع عمقطلطتسصع ن0

 طظووعا ءاطاتسع ةهلط عع ءطقعأ. 01 ةزعط عا1ةءطتقعطع ا 628-

 طبهقدع, 7716 06د عورصاتما1ءطع ةاطوتخ ةعطاتعةةاتعاط 16



 تحف هيكل د

 طورعورسس عامزخ ه0لعاخ لعدم ءاسط ع7 ةؤاتتتتتع006©

 فمسمرمةفار طمتق ةطسصعب 22عموء2 ]طاعةدطصعات, 185 دطمتنت ةءعطتخ 0 عات ل

 ]نوزع ا! هرصتع لعدم ][ةدععتنعب ال1دهدع صحتك هع ال1ةعاتعطلععزأ

 رص اسمر آل همم هج 12ععاقات' 0م مزدعاك ه0 7161 511ة2, 6

 عم ظعومدعج هده ءمفطقلت, ءانصعات ؟01!ةدنوح طصطقأاا 3121310111384 ءالب

 [1عوو هزعط طتعطت ؟ءعاععطتت عد : ءانعرقمد19عطتعر 0885 نعد اتتتهط-

 1[ةددزعع طظعرست 065 1ع8يعج جرح لعد 12-10 هز1ط1عورب 7 هوو

 رح ةعزسع 61ءاعاطلعلمدد ع كقف 0طتع دتعطت ءاتعقادأا, ةمج0 612 166-

 1ةقانزعا. 1طلةمح اعدت طمعا - تع 531: 7012 016205 عاطط

 طرستلبعد -, لهق5 016 ءضاتطتسا ءواعتت 6601ءطقع نع 7 0226

 ب ل16 8108113086 - د اد عنءات 1غ ءا 2126198856 6

 تصل هكه8ق5 014 طاقات [01ءاطغعا هع ةالغعواوص يعزك انتحل

 ءرتوذزعب لواطتعاطتتس ل عدتأ5 0. 11. 01عوواطوب عاعزعطكوااف ةتكقتء عاد

 ال20 0138 عقود 661 5616

 11 حصص 1138838 0ه88عع15ء ؟عونطتعاك نص ةءاسعتن مسك وتس

 كتحص عي ةمووتم اح اداهطعتم انتتحععاهطتاواع 11' هلقع ءانطصعات 2120ةةءةد

 طوتتست ؟ءعوواقا ور ه0 ]18555 ةزعاط 0165 ةعتس آ/ هتماز16ه1طء2 عد

 هع ةهاطععتكةطصكواح 11١ ءزقع ةدتق ةءاطصعتب 1ع ءدمعوتفعع 16-

 عمعاكع: انتعل 08388 ءهتع هزعاط ععوبو» الاعطغو»» لعد جلع عاد

 ظتعاتطتسع 15 لعد ,,ا1606ةءاس علا عموم“, لعد []آطء16ععطعتتب

 عدت هع مءاعامب طحاتقدأءا, ةهاتلقزتعاا ور ععدءاطقاط طتعطق عواك

 هطتطتع

 آل هرخ حوتع ةصصقاأدت 0ع, 9516 هر اهطصععو ©6ةلتعطقع طلع تان

 200 1 ةرتوورج دج اطصتعب ةصطقا؟ها11ع2 3ةكغدع عومعتسا 161-

 جاتماعال ه7 11 هم مومن جانو انطوت هتصع ع2نووودنع جاتك لعد

 1 هاله 1 نطور ءةدغص مص عدمت 5ممهعطقعءطقأ 22 11 هدح مم

 هع ظعوع 16م ةطسب لعدم ةزعاط ص 60 مساععد, 8211م, 71 هدماوح

 عمجلمدمرتس هقدعت نادءسءطلطتع2 1ورتس طقأ هد 8ععطغ: ةوزص

 11 هدتاو هدو 186 عطةووعتن انتم 1؟عزعطق هدج لعدص ةعتطقا“ ؟701:-

 عقط عع نص يع[ ععطمةوعرتت 21. 10165 ععطق جتتق ع 0 وعمد

 نط ةمعذءاطتمس ع ةعاسعو !1ةدتلاعهاتةءطعح ؟'هدحتونوو دصتأ لعد عدت



 لح الرا د ح

 810'ةاله036-آط01ءاطغوت, 0ع ةععطق ةاكوي آطل1ءطقعت, 063 12 061

 113305 هع طلاسم[ ج00 ه36]]11 نص ططاعصصق ]25 انت لعد

 110011 ه0 طع 11. 8. 7. ؟0هناعمدتحسس عمت 5ا1علعع 261701,

 ]نههدع]طعم 155 ةتتعاب 1661 ظطتطق نعت 1"ةهللب ؟هاطل طتمعاط دم

 طقطعتتعرتح 206: هكتع يدطل تصع هع انطصكحسمسع ةعاصعت“ 66-

 كتعطغع 155 ةدتعات عع م20 0551

 11هق نزعدع طظاتسلختو ةصلقط عار اعماطتاع ةهد* ج15 216]ع0ةجج13 612:

 جاطعتت هلع طاسكحعططعتت تسع طاصغةدتعاععتا 065 ل1 عطرتاتطف

 اةتطسغ هعح ةءطختسع, هتع طاقستكتسع 065 طظعتسععءاعتس عءوأق

 مرت لع اطنخ 188126 هلع طقاتلفعع [ن1نعاطق1عاكعلا 5

 ق3حسمعلت دعاكم ظكدطتخ ؟1عالعاعطق ةتعاط حقت ءطعتتم 12 016 0110,

 هع كسسسعاب 016 جدصاعتنع, ععاقلطل ععتنتع نصل ععط110عاعنع طالاعطع

 ًاناتتحعي ةعاتعا» عال ؟61ةطتتأل 78.

 مدهعال مح عاطجعت“ 1 اععزرم 5ءطستتعاع ةعاصعا' 06و16 ه0

 انتحل ءطعدع جهطوةمودعتم جاف هدمت عطعاتل ؟علعكعمل: هدم طتتسعا عع

 لزدتستع 6 سعتسرم1 86256 جدد, 034 دحهتت هطصع اادعطخعتل ءدمخاد ءطتخعات

 اعورصتت, 11201 د١ طقأذ ةهتسدع الط ةسصتعتل, 11 هرجع 0عووع]اطعت 5[

 د1 160ععطم]ءاتن, ءاصع مس 11 هرماصتعدعان, لهم اظاسعاط 18819:

 يدل انا 1هنعطط 1ةعطعتاتءا علك. مخةددك 56106 اتسلعأو

 وعرتلع 1ع ةزمطعا 2618116

 [ءهاط متلل طلعت هممءعاط جات؟هد* اكدت ع عمو 261016163, 5

 لعح طرسمتحتعاع تع 0ع 8عاتعااةطعتت ةعاصع» ]01ءاططتطت عع

 1هننطغ مططتحتعاط ةطتتتح امططصع. الاخ 11656 ]طن2عمع 8 ر

 مود معلطغ ةتعط مص ؟؟ در تع [طعمستعطغات ءطلعوت 16106, حق

 وتخلل سوط تع [نطوعقنللاع عوموتست. 1"تددع» ةعتسع 85ءطتللم-

 لعرحتص ععط, 50 ةتقعطمتتلتعا» انتحل موعاكعت 516 016 ةتصقب

 ىعرتلع» متعات ةعاذوت جت 70ءاعاط انتحل ج152ءةلعطسات ت0

 طهطعيح طاقىعالعت ةتجعاط دمع آاكاسقءعطقعطغءاسص ععات, لتحتنعط

 ىعاعطع دطحهتت هعتح امتدت هلع 1١

 اا جطقتخ هالقج هكعصصمءاب ةعزصعاب آهن هاك اطل1ءاططعال



 د هع د

 متعات نستويمسوءطقتشمءرح انتج دطح 0164 خ3سعرساععادتتاتتت ع 12111 761:-

 ةدععاتب 016 ةطص عوطتاتطتسا. 1116 ظاتعاعءس1زعاطق جدتك ةعاتطع راتح

 طقرتءتن طقأأو هع ج]1و ]1ءطغوتت 0385 دجاج ةعاطتلمعتتتب 588 6

 ]عورطساءد, 7,25 516 طوقعطقلا] عام انت01 12661وو1ة6[1) ك8

 عموعادتهمم 86ه8ع, هرج 036 ءد* ةزعاط طقهاقوات ططتتققأع اتتتنأ "02

 عجور ظوطقتت0 تجنب عود عتنع هن متعطغ ةط[؟ءاعاطعات لحس[ ع. اكدت

 زعمددسصتغم هاه ععمعزككءدن لامسدسس هد آ1عادودوتنهأل دتعطط 8

 معنعرت جآ15 هذككو ه0: لعاعجأ تصح ةعا 1عز0عتع ةزص ظطتل1ةاعات, علت

 ءتسقأر 701 132ععا لولطتنعات, 23, 03 37731“ ةتتعاط 16ط ءاض

 8ع عرعر ةماعرتن ح تتجل ةقسستت ةءطقل0 عت هنن ةعها26 قع

 رصتتتخ 70ه هعد» ةزسصكةا11ععرب 5ءل56, 2366 2

 ةنطلغع معوعتع هدع ممعط لتع مسلمو. ال020 12 016562 ذأ

 عمر 8ءطتاقعرجتسع: ةؤوطق ع جرجلعتتت دتعطتق طهعطل مةانونم د

 8ووعارتءزاطاتسع: لعدم اكلوطحتخ انت( عد 11ةدثعر 016 هل انك

 1"جطتعوت اععمصصمتبب عوافتتتك طقطانعي هام ءاعع]5 دع ةاصع 1"ةاطح

 طعتف تحل 1116 لعدم 8عماطدعططتسع نعل طمحهات ق8

 عم مءزجعرتل جطر 0555 دمه ععدتت ةعزصعات ا! هرعاعب 1ةتتقءاطط 20

 1[”مواتمع طقأ هرج ةعزطعات © ءدصق]ل لع. 016 ةعطتلل ع1 هل

 11نعمأ6م دطمتك ةطععص» 5ءاتصخعءاعدتعدءود, 016 7ءساول1لةهدع مسلك

 هاقطاه: دلت ةعطعتت هع 11نمؤءتع)ء] 716 701

 قمرسعع 7جا1مح ن0 طاتساعفد: 1 طقدتوع» عاف1ءطقوتت عد

 11110عمم1 طحت هعاسعب 11 هتطءاطعت جدتك ةةنسقدتسعات ط[ةطعقات 16د

 لكتعو دس اندن1ع1ع هقطقت' ة91طع2: ةعاطغع7 لم2 62

 ىمدعاطتم عمات لقوم هلع 70د مسعود هتك لتع 1ص عع" 761556الب

 وممرجتت هدم همز 7161 ؟طاعاطلق طقأت ةمعاتعتت 1125 01656 21

 11110861 ةدنعق, لعدم ةزعط ةةرداعت» همم ظاتمعاتت ةطكعطتتات انتج 5168-

 صوزعط هد كقسصعاتت جاعطق. آل00 016عوع 560316 0عءعاقت06ع]15 ءال

 هال, هطصع ةزعط دان 1؟1606طم]عت, هطصتع 131285ءالل# 21

 لطرلازودع 86586 موجنتعرح 0م /تتط قعدت كاتتتت 1611 ةاتق عع عا

 زير اطتختسع: اطعاعدتجسك, 51غ اعمدصسقعات 016 اكتتستوأا 0ع 8عاطقت0-

 ]دصع 0عموواطعد ماتت ععصب هع طقطوت ددتك ةطصوتص ظعتكدال



 د متمكللل

 عمك155 متعطت ععاعو دعت. آ١[١ءررنح ءد جاطعا“ ةتتك ةءاطع ]طول

 1هعوردطعتط دج ظعحاتعي هتتك 6 ءودعتت, طعقمتلعد5 هتك 1طل1عطقعالب

 جان معلعج اعمدصصست تصل لهق ]تنسءطم»انععاس ان 72ه هرجع

 ةعرمعاادعرج دص ةؤددعاععرب ختنمنتتعاععتت تتح ةطصتتت عت" 12061 ع6©-

 عزوز معمم 1علعج دنت ءر 701نطتنأ6و ؟عاطتح ها ةلعاط 503:

 جاف ماتتعبعل عمم عدعاب لك جتص ءاط ع7 عنأذ اطعقعطتنعزادأ, 061 دحتأت

 ىمزط ها عردعرب ل]كتع1عرتج هلع © ورتعت» 262ء13هه2 5111 - عم

 رخو عمر ةعاطصع اتطقءتخ جاتعاط ؟7هطل ن01عوو2 0 عءاتتقأءتن عت“

 اكول ةتمدعتتت0ع ن0 01و 17 هعكتطتحتسع: ؟ءدناعاداعدخ ط1 عاح

 اعمزن معمتععت» ةعالصعطس ع1 جتععطق[ طقاطعتت. الات 186

 رمتطت عد ظاستت ةلص ععوعاطتعاك ودع 011ه, نص ععاقال عمم [01عطخعال

 جاطعتت ذمتك ]ادتتمتعا آ17 هداف: هن ؟1ةطلط دطتح 016 613216 20

 035 6 وعاتعاع, ؟ع1معم ]1385 دات طة

 انطون كثف جمداتص ]دست هم قطستود د61 181عومفاتست عادم

 اععزتعرب عد ا:1582882 طمقءاطاع عاج طتعتن ةهاكوف ةتتف1تطتنا1 عاما“

 ةردتععاعت. يتمتع هلع 11د ععط7عاطوع]. ]لذ ةزتح 1ع

 مؤادع, جا1ععدصعتسع 11 جطعطعتنعد, لتع ةزعاط ءهضاقتتتءتتحا 00عتت

 طعس طغت ععرجل جنح ءاتح هنا عت ععطعتت ع8 آ1' هرعأ همعتم ةدعطلتعطع8

 ظلما جطصقعطل1 عةةعدب ةاطعتع لعبت 1"هما[ةعاتسختا لعن ])ةمسهءالتتت ع

 طعس هرج 120 طع 01551ع: ءطوعاطعتسعت. 1عط ععاطع طتعتن طتتتت

 ه10126 106

 40,1 (للاج معلسمأ) انتحل 'انوتتتت عع ةلطن 622

 15,18 (صتغ 10عاما عاععتط) تصل 1061ه عاععز6 ععطغ الطعام

 516 لعل

 15,125 (51ج ةصعوطتعطنمط دطتط) ةاتتحصنا فمطصعوأ طقأذ همم 1ك

 101 ١)

 15,134 (ءدع طحهعطتع اك عطتعاز) تصل لعدم 81عع ععطقا لعدح كتف

111100000101 

 11,136 (هعز هتعطأ ةعاطلقل): د (ةنتتصلع ععاطخ, مدع ةعاطلقلل

 8,51 (لتع اكس دصلعطعت6 عتطصع جاتتانعاع جاتك ءاصصع 1856) تطع

 هزصع 1من دتحتع 15[ دصعتس | آنعاتعدق- |[.



 0 لل

 3,25 (نت6 ]د2عنم كاوعطغق 138[عاع ةءطك عا“ 2132 طمتتخ مط

 '1"ه0لهممصلععد, ,,هزع هساتعاعكتع طمتعط طحتك ةطتنعا» ظاتتقا“)

 ىقرتم 6016 متعطت, طقاأع 516 ععقءطق0عأن.

 3,27 (028 ]1)تصلعم] عم ظاوعاطت عاتطات ؟هز> ماتت 38ط,) هطقم

 6016 طقاأع هع هزعط هتعطغ ةتتتوعاطعلا

 6,6 مصحتتخ طفاتعاط6 1ع ع:) اكسوصلعطعتت دلع 016 لتتعط

 طظرععرمسس هاد كت غ١

 40,39 تعط اطتعوتحعا دتعطتخ ةعاطقلت ععحر) 5ءاطقما1 عع 18 طقففأت عا

 40,6  (ةمدتأغ ةرتصع طتتتخ 6 زقأذعت): ةعطلتسطسل 156 ال ةعاععطتخ طمتك

6 

 40,164 (ءع تلك ةقلطتس دج (0هه1) نتحمل عدن ةزعط ةعطقتستر 15

 ععواتقا ا.

 40,165 (هم ةنسءاغعأ مطسح ععتحتسع) ت20 1ءا لعطخ, 10

11 

 40,168 (هرع مصهعطغ لكفطتتن) تتصل 016 ؟عطتخأ 016 اا ءطتخ هاد

 عدم 117 ءطعاقل ع.

 156 0م عاعزءطعج ٠١ ةعاوطتءاح هتك 1ع0لقعا: عاععتك جان ةعاتعا) هاتر

 1ن6 هو جاه ]اتعاععماط 3 ةدعدم دادس 1آ"انلطتحصعي 068 ال2868 ةطقاتح

 ععارعرب 2 8 عريمعتض]اععرتفرمتخأ 186, 08085 ةعلتط ]111186161 7261[-

 ععممو وعر هع ةعطتخ ععوعطقاأماع الاعطخعتت 102 (0 6

 117/735), ؟ءاعاطع» طقتتماةةعالتعاب ةنح 1جطفعاب ل1 ةنعاح لتعطم

 عامر زج ةعتصسع 1[عوعءجو عمات عطغعاب ه2 ةماعاطعات الناطق عطلت اا عع

 عمات» معبتع (ءطاعوتتعط طمهعاتت. طص ةانصك 168628601ءطغقعالب

 ةمساتستوعت» نعمت 1[ةصععتنءرر, - هزم ةاعطعات دن هعدتح ةعطمتت ©1-

 مقطسخءعر 1536851 3821+ ءافتنوا] ل لعمرحستع» ةماعطع آلا

 ععط76ةه1]6 دتتتع هرج 7161 5ةاله2 701: 660. 2, 2. 8. 6, 11. 4

 ارسم جط06ع7ع مجم, 016 ةتعط طتعطق ةعطقات, 155 11716 0 ع1 -

 طماسص ع, 016 حجالعنلتصعو دتعطغ هه 026 0هلعمدستتتا. 0

:5381 

 طرد ط]1عا دتعاطخ 1016 و115 ةطع12ع1* اة عطغق 1120 226127: الآ ةعاأ

 ال وءعاج ةتتك 06ه: ةحلعتنت اكلوعطأ, ل16 ةءاطخت عدن هتتك مماعاط عملت ان عاعأ



 2 محيرك 6

 3, 53 ندعابلعسد 1عاط دكتعأوعاج ءاعاجعتت1ع2 تنحل 758385 هعدص

 دمعات ن0 17588 61656 (0. طب ةالع»1عأ 0هرمزجعاط اآلط-

 ععرسقعال).

 1عط هعطتعطع 01645 !1عطع ةدتك لعرب 11 هدتتءزءاططتست 1120

 6 عله صلععدلتندط عر هعووعتيج دع ةزعط ععرتح ءبخغاعل1 ععج طحقعطخع

 حل هعرع ذطسعح ةنتعط ع1 5ءاتتللعرخاتسع ءرج اح لنع (0نعاتع ][عماططتتأتو

 كتع كهعسسعال 0126 هتسلعفعأ 60

 الزعم جوعاتتع محاط ال هعاتعالع ععرم0ءوانع ]11ععمخاتستا: ءاطلععاا

 1م( 01م مساس عتتع: 7012 11 ةدماعرتت 0عقموولطعح 56ةسصدتصع8 م

 اسمع آم ةعوعب ه0معتخ ةتتعط 111علععطماتتع 0عووعاادءج 11 ناعق

 حاطط ع15 ةزسعم طومان لكعإل.  ا11 اعوةدصعتب لعد آ/ هعاوطتنعتت 177 -

 122010 ع1ةءاطع طاعاتتخ 0061 ةتتعل 2+ 3]6226102

 ١7 ععزسم عا لعمدحصسع ةماعابع آل عاتسعاتتس عع ةعامتج زج ةمانطعال

 2عاان 701, 2. 2. ص3 ءط11]1ءاطقأع لاوعطقت طه ه0 طقاتتعيب 1

 11582282 طقا 516 015 كقطتس اععاطعا7”7 1.

 10355 0165 آل ةهعاوطتخع» ةءطما7 12 كانط ع1 726162 3

 ]كعب عجب  ععرستفواط11112ع6 0ع, 26186 1010م 7 هدنكدللل

 يات لعد طمعطقت ععوعطعد عرب 8512 ءابععاعاطتت عاد 1ةاطملتا طوص

 ناصعل ةلطوعاتا (ععدات. انتح 170/7956 طغعصتست) اعوتتت ءا5[25 2

 جاقعءاع الاآدصتت ةدتف اكالعكتأ1ج انتحل منع ةطصح ءاتح 1:68ع2ععلتعاطك

 ؟م1:, 01111 161 1 هزت 70]عواتل :

 هو طعاطأ عد ظبط 2216 125 ةزعاط طمعطب 03 ةؤءاطغ عا طمعا -

 كه تسغعضا»نوعاج هع دل انص0ل ةدعمع: 085 156 دتعطخو (ث2 لعدد

 عرس: 088 156 انطعتستح 1120 121125514 ). 11 0هدعوتتك )ع2

 ةرمدنءامأ ةزعاط 06د طحتطعتب 2216 1125, 50 5721:6156 ه1 510

 ان201 1ءط 03115 هوه 32

 ]نوزع 7 هدو ةذعاطق 660. 16, !

 ترس طعومرتلعمعو !١ يمورحت يعرب طحهعطت ةطصح ءزدح آ/ ةنطاتتصم

 12 2561 1"هدحتصعتت جان ععاتتوتتعطعاتب انتج كئاطقت ن0 11 ةساكتتع

 211 طته]ةتر 2. 8. هزخ ه616ع55 ةطتح انتتقر 03 778331“ 1 250881



 مح لل

 هر ةعاطقأام ةلطتح 3115, 08 31531 ه1" 2115468601662. 1702 هك

 500 1"ةالعرح 7111 ةعاط طتعاع دطتتتع ءاصتعع ةسدكاتطت“عات.

 ل120 ل1 دانك ل1 هححك

 1,16 تمرد 20 كانو

 1,19 8 ععو] طهعط ط1 عوءا

 19,13 طقعاط طدتع طقط4

 19,16 طهعط 111606202 216015

46 ,51516 21 .1,20 

 1,24 دتططءاةتتا, 611

 2,4 101ه]ه عطش, 0161م (25618ع6)

 5,109 ]1قةيحص عد 0من ارقتطسم

 5,116 5011225565 ©661ةالع

 5,137 11 هوو, 016 ”0عأن

 9,1“ تسطقط0ل1 عع ةطسنعااتسلع

5,32 57612169616 116921 

 5,69 جر[ عءااتعس عال طكدتم

 15,111 الهالطحعاطا, 016 7011 81

 17,2“ 81ةطعمصط1هنطون 065

 20,2 8ءاطقأا 068 2

 20,53 دجمدصستعي انطوان 035 (طص)

 1,13 دج ءاعاععاطت*ء0ر ,عاطا72 ع 2ا11161علع عطا

 11,44 طدجاعطعتت0, ؟عادتح 685 516غ“

 5,135 1016161620, 51 ةزعاط 11121

 1,29 ععتس 11161 11

 5ر5 هزعط 26عو0 16عأ هزه ةزعط (طتس انت طع).

 5,59 ةهماطتمءءاعا1 نط ةطتع 85ءطتقعءاععاح

 5,23 ط[امامستتس# 0165 110

 7,272 ءزدط عع ةنح 8ء1مطد ععططعأل

 11,138 ظعلتسطعت5 065 ظعزسعم

 11,226 مصتت هتسعتت» ةعاط776101عوه2 702 065

 (8ءاطخ ةرماعتنم)
5 



 دس 37 تكتل

 هو هرجاةعط]7ق0 ةزعاط 1ططخع مة ع0

 ل مادو 6616 ةلطس

 هو طعمزاعد ةطعع 116

526110166 5 

 عدن قطو عانعج06ع 5165 516 هط

 06م 08 عج اطودععات هع وتناع

 عمرع [ل رح [عمدتحتتج هز206 ]عمدستتتا انتدح 111201 لعد خدت

 ءراتمطأ

 نط وع1هل1 ه0 طءم15115 6

 هم هماهعط76ه0 نعم طصتةءطع1 عمن 016 ادق ءا 610

 اكسس هز* جه عطق 1ءاعاتسستس ءاثأ

 (هرم طودذتسستع) طظصطع, 03 0866 6

 ىمرتت ه5 "انططور 581:6 68 "ت21:

 انوفا, 016 آنت 16

 11عوو هع عاعزتعد, 05 عاتتا 6

 ةعطعتعطقع هزعب 13 51710612 516 ة؟ءطعات

 هو ظومدومم ةطسعمأو محتصلعم ةصعوفاتعا

 هدع طخقعطقع 516 ؟0ه]11, 05 ؟جتتع2> 516 7011

 عاز1655 816 101, 03 531:61 5166©

 عما جاتك م2 من1 عما عد

 هاع]56]1 1عوأر 03 ةاوططع هلع 1عوأن

 كاتطتخ جار ]5 هع جاطلتطتت

 جعءرماتنهدطحرد ءانعر 528 ةاعاط 2ءتةططرمعاط 8

 هع ه66ء]15 ةزعاط 0عدع © ةكوطتت, هة[غةل15 016 © عاوطتع ةاعاط هدد

 طقأ 016 ظعاتو1ه» ععاطعأتلا, له هع 516 طعتل

 هو 223عماظأ6 ةطتط هر 03 53301 هل 23:1.

3,8 
1154 
5 
 ١ر,3
71 
/,2 
52.7 

83,15 
1104 
5,1 
3,4 

14,6 
3,4 
3,60 
3,6 
3/8 
3/6 
3/0 
5/1 
169 
156 
111158 
114 
111 
11 

 ]آ01عوم مى]11666ء2ج610> هنكعاطتتت ها 1185ءعت1عز2> جتتعاط هتتك

 1١ ةرتاعرع ةحتفر 016 طتعطت 0عووء]طعرح 5ورستسعق 85121, 6

115 
 معزسع آ/ هموم ةزت0 د ةاعاج اعمدة عاعار جطع1: 038 1223 6

 سخان 1858146 17 ءعاذطتسعات, لع ةاستح 1120 0116 2



 اش 1 |

 هزرجعو ا[ ةرعومم ةهدتهأ صح 1012ء062 212 ؟01!عدعاعطر طقأ ها 0مءط

 متعاتت ةعاؤود ه2 عونك ع70عا, 6ءعقمج0ع18 ه5 صح 3. ©ءاتعطأ.

 هب ةمزسم» © ةةتءاكود ةنصل ذص ةعص 192655 57

 ه]قرتواط ةععطق دممتغ اعجتمعر 10ةوء1 ععلماتعاكت, مقاسلتعا

 660 5 19. 14.15. 929. 40, 7مورت 1 عطعتت 3161 5.09

 طعملعتمن عمل, 036 جحمعتنةرد تصعتنطعاد]1ءاط ؟ءتدتاكاتتتتأ ها. 11

 ل3 ةزص0ل جتتعاط 660. 22 تصل 33 عوالم عءاكك, ؟ةاعطع د

 ل1عوهدرح ظوحلع نمصكقوان هكتع الا ةعاطعة عع ةدتكعاتس عطتت عا 7731611

 هزغ هزم عافزعاكدالو عامووزعتتا: لهم ءموطذعاع 185 هأك95 1818 ار

 035 جحععتتع انتج 17 آ/ هوو اكتتتتءا. 10388 038 11. 06601ءطق

 (هآ1ه 660. 1, مهعط 06 يقاطاطسوع 0ع هت لفءطتتلا) ؟هد

 ظزكطمعت» دمت لعام اك مددت عا2131* 26131152626062 861, 186 1

 طاتطعات طة عالعأت.

 1روزع طصطق]ت 0ع © لتعطقو 156 دمتعطغ ؟هز> عتتموةةهج اناططح

 1هطصع. 10ه 11ءاطغوت» طءطقس0عا5 ةءزلق م625ةد11ءط6 ا/ةاط»

 طقاضمتعوء, ةءزلق طمتقواتعطع م011515 ءادع يراتعأةط اعز لقهتطتت

 11هعن دنت ه8 لآدم هعزت هن 81 ةدتطتت عم12088 612 1015 5615612-

 طتعادءرح تتحصل ةتتعاط 8م 0115 ج15 016 1ةزتحلم انتحل د21 81619701:-

 طعاوربب ةعزتسمت» ه1 عءم ع7 1نعطغ1عاعهزن, 701 جالعطط ةءلطعال

 016161718 ءط عم آل طوزنا ةععطط عار جا 216122, 31223 23

 لولمءط 098 طه 261270738462061 761158:612088

 اسس ءهدنعو 6 ءةلتعطتو طاعزطود انطا12, 016 ةاعمط انتتاول* ه6

 فمطعءزطتس عع تعطل طاتصوعوتت 1385ءانب 5611 516 ةزعاط 6016م

 جاتك هع طزعطغماع هعا1طةأة, معا ةاتك 32066 2ءوةمل1 عطل

 طعجز ءطعتدب ةمجم عدت دحتتتع 12 همدن نطاتعطعت 11 ءزقع 016 نتت 01

 16مءدلتعطقدس عأوا» ععوا ة1عط]11 ءطعتد 550116

 ]لةكان امرستسعا» دمءط ءدصتعو 811618111616, 06162 يناتح

 عمامة عاععزتك ةزعاط دتعات ةعاععددسعا 1[ةققأر 016 ةادعتع ةءطخءاناتعط

 جاه نع ةزعط طءوؤوطعت0ع 85ءطت]لءدناتس ععا> 312115612632 0

 17 هرج ةعزسمقت م هو ة211ءطعسص مسعو]ءععمط ءاتنعح

 دتصخقعاطقأ هوز 0 ةهلتعطغع: 3. 10. 41. 1ص 660. 3 ةءطتللع»أ
 ني



 كك 22

 هزخ, 7716 دع هديك ةزصعا» 8عاقع ؟هدن طقعومت» دهفعات لائ!1اطةعاتو اد

 لعدد 06 كووهتت» ةعطخعت* ةتاعتةددلعا ةعاب 50 0288 هتع طقا-

 عاعتعود مطسوععاةدت1ععرج دطسصت ةعطقا7>ت 038 1221 علاج: عال

 همز جانت 56عام 1طعنعز5 ععرعموعترب 161 ه8 هعز ةطس 00ءط

 1[1ةطودن, ةنتح آطعماتعرت 212 2161طة2. - 12 60. 10 ]اعاوعا ©,

 ج8ق هد ج15 ععججعمتنلعتح 561 1120 016 وتتم طتعطأب 516 د

 ةمزسعت» لا ععلب ةزعاط طحعطت» تح دلت اععطتتاعاتت انتج دن 060. 41

 طةنلهتتعانأ هل, 0هق5د هد 065 ةملكورتو عومي دتعطخق دمعطتت ةط81-

 ادلع انصع هعت 0 ةلوطتععاب عقرموعطقعاب ةعا, جهاطمزن هدم ماتطتسكر

 معو تما عدت ةعاسع طنوتن 61 فلاعت ص ةعاطاتتتع 6

 1م هلع هعا1طو6 ةزع ماتعاعس1ءطقة؟هألل طءطقضت0لع.

 1"ةهرححم» عقطقتععي طتعضطمتع 016 0 6ةلتعطقع 39. 14. 23.

 18. 12 660. 39 اعاهعت هت, 0888 ه١ جالك ههزب ةلعاط د اك131-

 ةتتسم (لهلمتتلنهت0) ةدكطقلاتع انتم ةزعا ءادورن 80 516 ةءاض

 ]كورسع] دهعاط لعدن طعزسمأ ةعطتتع. 1116 هد لقطتس ععء]اعمزجتتت م

 عمل, 2165 هدد دلعطق ةاتب 21612 03 57012 6112613239 731

 راس عود !81ة0عابعد كتع عمم 181, 2284 ءاث جتح 6112612 1511688-

 جانعم هقطتس 15611 ععيممدصتسعات طقادوت. 12 660. 14 ةءعطقللعأ

 هرخ هةمزس ةسمسعاط !1ةدوءطع جطععسس و ععمأع5 لكمتسعا 11[ةقاطتتلو

 من 6م]1هنءطغ 0و8 هاط1ععر ةاعطعق ةزعط طعزسمءطتتا 516 هل 1

 17ه عرس ء]اط هز طلكوتصعأ] 155 د2 660. 23 016 18ع0ع, هع“

 هتك هم اططدةءاطع ةدؤاتعال ؟هدج ]آ)ةدسوماعتنب ؟ةاءطعو عاماعاط

 ؟جا1ه ةعاطصقتا عاتتع دهعاب ةعزصع» طعزسماف ندد 0ةمع12 ط11]كأ.

 1ةذص ةصلع»عو ة1كدتسع] ©هددقت 1055 هدم ص 660. 21 7هععص

 عمزسعا» مسمن متتعا» ددصح ل1 جتتوءعاطعر جاططعتت هطتتع !١عومرج0 عع طلت

 ىمعزمع. طمملتعاح ماتطصتت هدم دط 660. 15 دمعاط ه1 8

 ةعطسعاا ع اكدسعاتس, 0316 ةلطقت جطعتتب طععمت» هو جات لعدتت 18أآ-

 ععوعاوك6عءي 11 ءمنلهدتك اعمدصتصخت, ععوامطلعتت 10. 5ءاصعسم

 6 ]1ةدتطءزج هرج 6601665 اطاطهعاطق تتحلل جنح ةعازتص اا هدتن عاعط6 تن

 ةلئمرتع ؤىةتسعلتحتعاع, جاطعتخ 12 660. 6 ةعطق10ع76 ءاث, جدتنح 86-

 ىمزوع ةعزسعت» 1" ةدحصت] عائع11, ةعاجتخ 1ءاطعر01ع لع !"دعع عدت



 هد مطل د

 فرس عروة واطتتس ع. اكتسعتب نمسا عع طكاصسلتتتعاع ططهعاطأ 660. 22,

 رص مماعطعتم ع ةعاصعا 5هاتح طاخاطق ةطللف عار 0355 هم عءوعم

 رطط 11عط108 تتحلل 1طقهطعتعا724 561, دطتتتح 0153 038 4ةلغكوع دطس

 ععطخ عا دنع ةطاتطسرمءاتاع: ععاتتحعطق طقاطعر اتتتنا 0388 ءا ةحتك

 ععزسعب» 100 ]1ةهتتعاتع. 1اتطو 16166 ةطس جال ع0تج25 ةتتك 6

 نعوم ؟هرححكتساع هتع فسغوكمدتت دتعاطغ ةعاتت1ل#3 ةح لع

 87. 6 ءلتعاتت ةعاصعد ]طلا55م5 (صتغ 0عرصقءاطود طعطم) : 06

 معاج اعدصتم متعاطت دحتق 511 ةعطك ءاعنعاط 11161 عوتت عنعتط 0*6

 0388 هع هرج ءاستع عاب 85الف ةعاصعا» 0 ءلتعاتوع طمتك ةعءعطخغتسع#

 ومر ةعاسعالت آل نعام ةزداتاعطق ن0 56121, 03855 0عودءورن ةطسقعاطعم

 جام ]ل1ءطغوعت» نجح ةعاسعب مسععت 7هطل ؟ءمل1عدل 561 اتت ةتتعط

 طحت 861586 211 56 ][عهدططتت ع.

 كان كعات 7011515 ءطعات 0 ءلتعاطقءعات هال 660. 33. 36. ]1

 جان ععءابصعتت. 516 ةزصع ان2160عا1 ع0, 116 016 ةهءاول1م 6 عآع

 تسع نتن 5ةءاطتسع 0عق ط1ءطغوعتتو 561085. 1 660. 33 1ع

 هرم طهز 8[ هدد طوص ءاطقتعمسم 1”ةعاتغأو هذص نع 110ز5) انطق

 *موزس, ةعدفب دقت قاما ءنعاع اتصل آند ععط ق1 عاععتطول 701:-

 رمت دمع لعععم ايقاف لهطع» طولعمطغ ممر هع صصقعو ةتعط

 قمءاطط طوذ ةعصص ةمانكعد 210 ةككلزد انت لثع 1 ةعاطعب» طسععا

 طمعططعمج1 عع ط1 ةسسحصعت» ؟ءمآرعرععت.  طكله5 (علتعطق ةاودستسا

 ىماطل جاتو لعدد لوطتخ 64. - ةخنك 03ع انطصتطعتب 011656 65

 ععامط ةتتعات 0858 36. 6 علاتعاطت. - 6 ءةلتعطق 1 طءدتعاتغ ةعط ةتتك

 1ع "طق عاععزم ع5 لاسع'واط ندع ةعاسعب ظمتمعتع :ةطلهالقط

 عج 622010 ءآتثر هتك لعووعر 516: عدت ماس ءاطدعهلت 5ع

 عاسممم» دس لن 160 عم12عم كاسات طف 115

 انوه 6 ءلتعطغ حلم جاقو ند لوطتتع 67/687 هدكوأمتتلوت هع

 انطقعتت لع طم اد جعلت ءطغوتت هتك طقم عع 76م

 ععممة دع طعم ةزعا عت عوأعاتق الط 2208868 701115668:

 رت معرملعت 0ه5ةءااجع جافطدلما حد يكددست ةدطقطت عع دطمتق لعط

 ةطصمعتنعب انععزدت*ءءافتب مهعطنعتت 1 جاتكحمت» اناطعتت ةعزصمف آ01-

 ععلتعاتع جدتك 036 5ةددتت 6528:612088611 8616066



 كك | 0 كك

 ]01م يولطل هع» © ةلتعطقع, 12 0لعرصعت> ه١ لع 5[ةاططتم

 ال" جم 12, 211 0ةطط هد 861686 عمطقة[6, ؟6ةطم1:11هطقعرو 15

 مععاخ ةيحوعطسلتعط: 060. 2. 7. 9. 24-28. 5. 16. 34-7

 28 30. طع  هدع ,ةنط 061 "لئطقأت  ةدتصعت“ 063 ت0 ةقأ ع2" 10

 وىعزتوت1ةععم عطس عوام 5ةقدسستسع: ءةزح ]ن1ءاطخغعتخ ةدعأ هج ةططت :

 117 هرحتح 016ط ةهتستتصقأل لع يودحح '!"ةدصتسخ 561ةللأر

 30 عرداعءعب 055 لت: جانتتطأ 016 عوطصقع آ١آ/ ا

 لتدخ طعط# غءزلك ةدصح مىالععسصعتسعت> 0عووع> "هرم ععملععتط نط

 8مقرماععي ةعتصع 8؟ةسلط م11 عاععزا زج 6 ءطوطتت انتحل ةعاصصعتت 7

 طعتمجمدت, ةعز15 عمك عزتمأ دع هتك ظعانطعتتع لئطقأعات, 526 جاتك لعد

 هزم ط6ع1 اكالعبلهاط نطصع 016 1160ع1جععتج ةلطتنعت*” 6 عصمت

 ظوطافش انتقل ل1350, 117311, هكعدلت 1 12هطاوةقدصحصسو تصل لع

 ظعرحتت ةعاهطط 32. اثدع اطعطتتط7ا6 جاطعتت, ه5 هد 86118565 جان عا

 تاودسسع عفابتق اع, ععرجح 016 6 ءاعوعدطعتك, لهه ه1ععطع طانماح

 هقدستأ 511 دادس عت, 181ةومدد ل عتنع دمتط 561261 116115 ءطعال

 8ءوعواتاتسع: جا ماوطالعمت, ععوعب ؟ءاعطف اععاص ا ءاد عطا طلت“

 هاككوذ جتاتقدا1 11 ءطخعاب ؟ةدتت 6 عم, 60. 2. 9. 34. 35. 1طط 011651

 طاتطست7:ع01عاكع]6, ءها]ءطع جالك ةهتصع طنا 1'ةرم1ءماعمتط ةطخ

 ععممابم» دكتتنلع, عمات ةطحس ةعلطص مات 11:8

 وعزتعاتل 11201 516 156 [طءمطحتتر»ا لععاتط ةءاطعطعت“ ياتعن 1661 عاد

 101 ١

 آد ظعاضولل لعدن لبو اذ عع0ل1 ءطغو جتك [ع17013ععط06م 7611-

 12 ةماعاطعت 1"ةللعط, اطعاطقتتزججا عت, 0285 ةعاتط طماط جدتك ةعاتت

 عع]طوطرسءادعمدج جمع اطعرجتطع. لكن طمحعطق ج15 حالم 11 ععدح

 هع, 16 1مةدطصسمت عاععتا, ا[: عامتسم, 0 هنععط] عاععتأ, ]1 عاجق ءاططعتتع

 معتصم: ءطلععت6 دع 1آ"0ءزععاطا عاععاك, ءهزتح ةادخااتعطعو ظاتسمعا

 جاتسوعطخ, طقاطعأ هي ةعاطصعاتم» ندع ؟ةطلغعت>ت اتتتح 1120 ]عة

 طتح هقصتت 016 م1660 56 101, دج عدت ةهدع انتحل 016 5ءزتصعج

 معمم لعدم يرعاطتستدلطعتت انتحل هعدع طاع عالم 0اأعز> هكعاتح آ/ تمل

 لعمدسام ع2 101:61526وعادوزا> 1ع



 ابحي 17 -

 8ماعاتعت» 6 ةءتعطغو ةدصل طقعتخ ةعاطت ؟هدتطقتمعت: 29. 7

 32. 8. (ط©طص اكوعطتصوع 21.) 19. 12. 31. 11. - 660. 29 186

 جرح هع 8دلتكم» ل6210 طع 2203515 عءعمعططءأا, 06 دنم

 لواطتتنع 64 هاو. آل 5101 150 اتتن 62 طقانتتت 55أ

 ععمزررن, - 660. 17 ععطغق هتك 8151 طعاح دمعت, 0ةووعات 0

 صو لوطتع 25 1ةالان. - ع0. 32 1005 قط ءاسعاتلع اتت20 ةءعزطع

 فسعواط قدرت وبعد 016 81 هده ع دتطعل 156 طهعاط لعاط 101:-

 عوطصعع 0عو 'ةلاطلهالهط طع ءهدضماطواتت 76121988, 2180 8

 صهعات هع ل. 73. - 660. 8 ممعاقأ لع قطعا ةه18215 طوص

 مما, 061 دصح لوطتتع 84 (85) ةاوتتطنب. - ])و5 6 عءلتعطك

 رس اوعططتوع (معز 21 طءوزعطغ ةاعاط جاتك هعدص 11ةانكمم 151-

 معاق, هع 70ه 96-86 ءواعتنأاعر 591120 150 نتن 90 ؟7عءان-

 ةددون ةوزصب. - 660. 19 عتق ةعص 191528838 نصل لعد

 [نمفومعدسع 0ع ةطسطقسعو» لعم * قطط هحنوطست طعص صم تم

 رسم طوص ه]1دؤذُ, لم لعربعا» ةهرتتحتم لع 11م5 صح لوطتتع 5

 - 060. 12 ععطق جاتك 0628ء]اءاتر ةاطعتخ دض هم598 همها

 كءزار ج]ف هع ةزعط د نع طغاتعتط 56205 1713516 ةدتكطتعاا

 نصععإ ةاحتخ صح لوطتتع 88. ]016 11 نعم ققءاتمعاتر 702 2

 وعرمط عع عملت ؟؟رعاصتسع# طتعتع هاتع علم 1م, طءدتعطع» ةتعط

 ةاتك طع ال مسعر تتسع 1١61 هعدن 8ءا1وععرحتسع 70ه 1[ءاعاعح دنس

 لواتتع 78. - 60. 31 ماتطسغ لعد 8هاتكمد 8ه]هنسقم طوص

 *جاد0إ ءانسصعات اع, هعات ؟ه> 99-96 مءوزما6, جاه هع ما ةالعتت

 تلاد اعلنت 61 عع, دططقعع 3150 ةندح لوطتتع 97 7213886 هول

 طظصللتعط لهن 11. 0علتعاك. الد 155 ةصممأ عند ةهاص ط0م1عولتعطأ

 ج15 هو هع ”0دطحقتخ طفح '05610 جالقط طفح طخق طدقتع هآه ةةرراعتحت

 مسكتطسو» ص 360ه هعتسسع 1م طوع انتل 065 خطت

 100عالع اتصل جالك 8ءطتتغد؟ طع عموودبج اند ط1106دب, ةتتعط ّدنح 26-

 1161110 5 1109 نص :ةعتتر م1656: ةه1ط6 085 هطقتنواك

 [ءةمامان1ةعطغع لاك عدص3ءاعطع 1عوعز: مس 0 علمءطغو, همم ظتكاعم

 عم لنزءطغعت» تتح 6 عوعطعتسلععر 623062 ه0 كدصمأوح نقع

 ةاعاطب ؟ءطلخ طغت نتحمل لعتطصسقعات 186 65 ج15 ةهلتط م 115868



 310 اخلط

 6 هلتعطت دان طومعزعطدعات. آن خاحاج 100عزاع زد لولطتتتع 32
 5عاب رتنل لتع 4مطدمددسع ؟6هطل دتعطق 7161 528163 ة1211-

86126723 
 115 همز ععممذزوذ عار انطون عد ةلطآ7 5م0عتلكب لعام اح 016ةعاط

 6 علتعاطت جتكك لكمدتح ععيجمتستتعا> 79110 1120 50ه لعد هتتعأت

 اكد دزه صح 8. 0 ءلتعطغ ةرمدتعطتك, طتعتخ ةانحع ععقءطتعاشاتءاد6

 هانم طوزماتاطتةسع وأ. اظن طتعذذ 'ةلاطلهالقط اود ةوتتت طور

 نهتم طوص ةوناهطو د11 200 ءز]ك د طقغأو ةتعاط لع هددت

 121ه طحن لص لولو 72/691 طوصقعط 1ءدن ةكدد71:

 كاطوعنوب 831104 او ط0 دالقاط ءه]ووقتتت ةعطتعاعكع ةءلطعاط

 8سم 0ططقززد طعص ه0 دالقأط دصتغ ءاسعاتت ع2055ء3 11عام:

 عموما ةلطسصت لتعوعدن جادورع ؟تتتلع هج ةلطا7 100عملع ععمعالق عع

 1نودنوتتك ةءطت7عاعو قلد ءاسعاتاع لع ”0دددقتن طغت ”01610للهط

 ]عرج حق صه, هعدخ جدتف االعكتلم نصل 11ه عدنو ال هتهاةدتاعابس ععال

 جت ةلعط 202: ن0 دن © ةددقعا> 10000 الطادددتت 221656, عد

 هالات ؟0عزلك. ظادتص ةآ[ءا]156 ه1 016 ظكتتتوتتعا 161

 11ه. طورت ط0555 10 (ةلطق جاتك عرج عءطغعتت , 016 23م2

 تسكوت» ةعزسفتم ظدختم عت ةواطتخ ”0ددحقتت اذعتح 01155 ج11 لع اتطلععت

 1111 عم], ةنع 8 هزم ذص تع 211446. آم 171هطسءاس هع عا عمتصتس الب
 هرملسعؤور هع ةزقط زج 8ءاطلوعطتءزطع7>. مىلطآ77 100عزلع نصل

 هتع 5ءزسعج 1 هرم[ عنعتمح هةتسم ءعالعدسر»1 اطاعوعطغقعيح هع ]ةطلععم

 1131عم]1 دادس 1؟ءزعطعب, جادو لعدم معوعاقطو 13"1عع]1 اتتجصل ل6

 طظعمزتعم ع1 ططوعاطغع جاتعط 0ع اتسلكعرب 11"1عع1 726067 جس

 لك مرسرم1: هزع سود عع د 016 5ءطقتن عر لع فمنها ةط01ةءطعام

 هزص, ىلاطات 100611 عا, 6000 0عهدع 85ءاط7ععات عع1005أ,

 800 عوطورج عبوات. 0] ةدتوتتك اعكعاتخاو 016 8516ععا» قفط 1

 جاتا ناع. 1016ه ععوءواتهقط اح لوط

 15 ط]وزطورح دحتتخ ةذند وقدم 6ةلتعطخو نط (15. 40. 2ع 2.

 دع 34), ذص ؟ءاعطعب عم انزءطغعت» 016 طعتاعةطحصسلا ءاطعات 5011

 رح 0م عوجمطسغعود 1"ه1عع هطصق اا ءادعحم[كععاكع اطوطقتتمعأأر

 ءزصحت عع 70ه ةعزصفتس لتعاتتء”مءاطعت اندعوصعع عما1م16ع. طلوطتس



 سدس 1797 آ

 وتتسع جتتعاط 660. 20 ععابقة»:ءدر, جادء» لعدن كسكمعع 06ةةءااطعءد

 [ءطلغ,. 80 186 ه5 نعاس عاطتخ 21 062 811651116161 3

 رتععطتمعتت. كات 01ةوه2 ععطقتتت 660. 2. 6. 13. 14. 18.

 23. 38, هسللتعط ةح هكعد كدعططتة عع طعن 39 انت[ 49. 50

 اعاعتسس 016 يدلل انتحل 0ع انطصكقطع: 016وءم» 8نعاكع 18, 0811

 رصف همءأاج دتعطغ عاوتتطءطر, 0285 ج]1ع 112عع> 6601ءط6

 70118 قة 01 56162. 1038 156 ]طهز26856ع8ر )9, 111 2ةعءطقأ

 ععافور لعام اهلل

 17 هالسنة 012 1م هانح ةماعاعو ©ءةلتعاطغ مص كتعوعد ظتانطعانعد

 2 ءاطعط) طاحت, عدت هم هزصع اتصا عانت عع طهأ, [عرممدت عدن ه1ععاتك»

 ا1ءطع يكععءاع, 0ه5 فةسلت ءععع» عوق ال1ءطغعتتق, جاتتن ظعاطق2 011

 لعمرستسا. اطلاع اتصل ءعزطدسع# طقأ ةلطتخ عمه[ فطع720ع8 5ءطعاطقب

 ه6 856016 هس ععوبعادعد, ةطتخع اعتستعتتع هع ][ةطععتتع كتتق-

 ةعاطستتسع ةؤعطغ دنع طظفواتعاءرح 0عق الزءاركو8. مىادعرت ؟عطلعم

 ههدث1 هزع دطتعطك, ءاطعددقم ؟ءاتع 5,16 261 ةالعد 5ءاتتكاد ات ءاععاد

 ههق طرفستلاهط هلعدخ هلع طمطرمةءاقاتسعب 6066عور طمعاطتخ 006

 ىمدت ععام ةهحتقااتطتتاتعطب ت1 فسكدمدع ]60عو ا! ءرتاععو. 1016 طرطع

 اعزكم دطمتط ةطسعرب لئطعةسعات, "لماتسس عة ةطمغعدب هان طعن عا

 ةرءااعر لع لاععمللطتمأ, ةءطقمصعب 01ةلعطعمد, (؟ءرقءطسقطخعات)

 اضاع, طلخط6 هكتتنعط 0136 1111566 جدتك ؟ةهعاععتنتعند اكدت عأاب 89

 هعصح 111086 (ه0ه 11110عوء]) عاعتعطك, هدتك ؟ةاعطعت ةزص

 (جءماسسرم همز لقوعت (ءموعءااتعا) لوع4 ططوعاطللت - مزه 18

 هرم[م 0 عجتاتعاب, عطتصح ةاتعاط طتعات د 01656 عدطصقعات ٌكتتق-

 ةعطستتسصع هاطعاعتعاط 516غ ددتغ هكعدح 0 6عءبقأةتت0ع, ةع عدت

 لداعارخغع» هه هغءالعتد تلل, 516 كعاتططس ةغعدت, انددتخات طع انت01 ختتك

 ةاقصلع, 5ءطلقعطغوعحكاتطلب 516لعض1 د عع انتم 816م طماط لعد

 الكت ع عمت دتصما ع5 مسكتطتسءرتو, ظدخأو اتسع 1115 انتحل عقاد

 صتعاتت صح ععماسعسأءح عددستسءعادطقاتع ةاءطق. 516 ه6 لع

 ؟لكزرتتت* عر نيسسصعال 1عاعاطع ههه طقتتق ءزعاعرج تت. 120 0

 لطتتسسع ؟ءاجلك هع طمعتمأءرب 6 ءلتعاطغود 068 11185535, 506 ه6

 اتق 1161 1



 سس 17711

 لو 1ةطلن 06ه مكس عع 5661 660. 1. 3. 7-11. 19.0

4 :30 :21 © .41 .36-38 .31-33 .24-28 .22 

 طماطعتع ةنتعاط لعام 8 ءط11158 عطل 561 10. 15.20. 30. 40. 2ع:

 170115632014 ةدص0ل طتتتع: 5. 19. 16. 17 (ططمتت

 لك نتكات2ع6م2). 29. 34. 35. 11 ءاعو» اعماصتسمات 703 ةظ 30و

 0 0 020 0 560 ل

 10355 دتعطغ )606 ممعتسع فمسفزعطق 11161 016 213 62

 عمةةوعدتعاب (علتعاط همكم عما 1 ءطعد 8طانعاعم 0ع 10228 ةالتتع

 ةءالعد طهر عاهاتتام 1ءاط ععرتحب ماتت 8011ه طتعطق 016 دص

 ةزعط 32ععوعاطلهووودعات (6متعطقع 1. 11. نص 016 62

 1 7011ةةة201عع ًالاءعطخقاتس عمر هناك ةدعأ 70622 0] ةدعوتتك ةال-

 و10 عنع 1عاطر نساتوعت» طتطصك"ء15 جاتك 038 ؟هدنطتس 16د 112 1عةططتم-

 !1هطمفق د هع الاعاطتسعب ظوسعت اعمر, 0385 016 6601ءطغع ه6

 مند لعصعاب /كءاطع) دتعطت ةتتك 085 طعوعاط, 8020612 038 81016

 عرج 1 هدعتوع طءعموءاططعأ 5ع. الااتتب 0161 ١ ت6

 رصاتقوأع ندع ه8 6601 ءطخق هدتهذ 5زسسمتتت ع 223 عاطعات, هل ع6

 صاتعاطأو 50 211 598ععاتر ةطمتط 06 'ائطتتتتع 15 طلهتتق 121162 هت

 طقشأع 016 قسم ء]عمددطاععزا لعدم 1[ ةدعورن هدهذ لدتتنعاط 661156

 ظوط حس للددع هد ط1عاط6و1610 نص ط1عاطعواتقأ# ان20 ل114620-

 رصتتط 1120 كتتنعأب ةرددتت7 6206 8ءاطتل0 عدس عع ؟ه اناط عمت, 6

 1طتخعسب 0 عءوزعاطغو]هنعزت5ع دمتعاطت هالك هج 1جععصب 211 1ةةةءاط

 تصل 016ةواطوهج ةهطسصرماقس عاتعاط د طمهعطمع ةانتع 016 هتف عا

 مس]1 عمد ن0 56016 ع5 ]ن1 ءطغوع. 1"ةهط]لغ ةةتصعتت 6601

 0ههقر ه8 1عاط طاساءاطدس ع 006 ا هما[ وععزئاتت ع نفطر 50 طقأت

 هو هاكوم 5ءطخ عما ةللتععق, 1١1 دعطغا ععور هه لكعطح ط1ة12عا ةتتك

 0ع 1ةالك, ةاطعتم ةءاطعص نعم دان طعضدعاب ععاطقب 5631 016 ؟ةنعاكس

 ةورصصع مارست ع ؟عابل. - 1ءاط 311 طتعدم ةندع عفط ءانأنأ عااتتتلع'

 محعاتم ع مصقاعات ءاسعرح 1511 طءوم»>ءءطعت, 112 لع 1ءط ص

 0عرع اتصال ءزكاتات ع ج11 طظاجط8:5 ]01551 جان: ]علعهاطتتتت ع2

 ]نعم ةهلقع انتحل ةءطخهعط عع مملعدع 1188288 ةتطاغع ةزعط

 لسعات مهقوو ءزقع 1860مد اتصل 336 [ةطوناتعطتتسع ةتتك 6دحتسق



 د قة

 ععاسع» م0ءازوءادعتت .8عوواناتسوع اتصل طقها عت ءت7ععو مانعاعم]1 عاق

 05]1وعو ظءوصعاسعات ةعاطعو 85هطسعو طظاتط٠و 161 ععاسةصلعأا. ]دع

 ةنطلقو هزعاط ععلعفس عار ةعاصعات 5سستتتسع: 12 016ط4ع1715ءاطعس

 6 ىو ةصمع طباتكأ دان ؟ءموءاطه عاج انتحل ؟ءطاوقدأو ةهلط

 1 12عءوبعلتعطق. طلوو مقطع جاتقءاعطع70 ععكعععجب جطعتن ذطنم

 ععمات عع 01عوع ا'هرتمح دتعاطت. ]1058 6 ل1ءطغ 501156 702عءاةععاد

 ص0 هتع يكادطقا» عا ص ءطمرح1ةصعات ءطعاتع 5زططصطتات1124ج 2

 وىعرملعدب ةتتعاط ةعابم7» 0عوطقأا), انس نعد ةوطتخ طمعاطتت عت

 ل115ةطاللت عدسع معءامداععطعط. طع هع626 ةزعاط جاقور آن 66-

 0ةصصلكعرت, جدتك ةعزتح ١١ نق6ءدلععتتتعا, ةعطتللءتت 1١1م5 عغ تصل

 لكمسصعل تصل 11110561ءل تصل لقععتت دتتع ل340, انتل الو

 طقعا 01عوع» 1 0هم0ءرمعاطتص ع 18885 هدم ةءاصع آك123ع6© هتهةءطق

 ا[ جنح هكتعو ١ ءعاوطععب هاقم ةعاطو6 03, 560 ه5 مهكاتساتعاع

 6ءقاتلطل ةزعط نح عطس ععتطص 8ءاطصعت# 0047 زج ا ععام

 قحسممتستعاع ظوطس طقعطغر همتعطغ 1055 ةؤوكططقكت, ةم20عمتح

 ةريم[مممعرماتعاج اتصل عاعزعطقدسل ةعاطوأرءدموأغ ق0 انعاط 15[, 50 8

 رطصقات هال ءاسصعفتتسعت, 0958 هو ءدتهذ معءطق 05 32ععطةةعطخ

 1م, 50 متعطغ 088 © عءقانطلب ةمالعتتت 0ع 1! هعوؤزوطلب 6

 "طه ةودعطعاتب دع 1مدعبع اعمرصسعت. - اند 561 2110 عدج 155

 0165 6ءلتعاتت مهءط همتعاطغ عودصم ؟هالهةصقتع: هو 156 لودتوط

 1ع 8ةرمتكدع جطوععاممءانعج دطصتت هعدص ©ءةسقالع 0ع '!"طعقسعام

 انت 016م لع

 ال16 قطة ةودنط عوج ع1 ا8عقغ ةزعاب دتتت' 61 لعرب عة ةةءهنعط

 صم 1علتعاتعا» جدتق هعدص طدطق]اك عدن ©6ءلتعطقع 561556, 8

 ةممدعتنتع مصسوعواطعد 0201 عطل. الكوع كعب هاطتععد ةتتو-

 ءاسو ت0 عموةءامدس عع ةعافتسك 6 ءلتعطغ 29 جتتك ةعدص لولطتتع 9

 ج11 ةاوططتسعال, 150 تنم ان0ت8 035 83166ه66م د هعتتم ©60. 3

 اتت 36 ؟نت0ع ةصق لوطتخ 64, 1 ةط 67, 11 ص0 39 ةذط 73,

 ”ايادتكلا 1ذر 8 اذان 84, 219 اذا 85/112 1-88, 52:91 12 90

 31 انت 22 1 085 لوطتت 97 211 25632[86



 تكا ااا كك

 8عار11ءووانعال 561 دمعات طعصصعتماع, 0885 ةعات 101323 4

 8/ هجوم ةمغطقللف انتحل تع يكدلطل هع ؟ءنعاتتقعلت 701121

 452 155, ج15 انتج 627623 0.

 ]روع 26166 الاكهص 0166و 8ه20ع5 دغطقاط لتع >0هءط

 مناط عدعتج 10 0 عل1عطغع هلع ؟ةعاسعات" 0 01

 ع5 8:52319] ه2: 1ناط طقاع 0عطقع] طة 71612 761666 65

 طتطخا1 عب كان بن.

 لنوم اداءاغو»» 155 جاعسصلتعاط نط ءاعوسسأ ععابا1 ءاطعط 5ءاقعد

 يرن ءتنح آلءدتع هد ةطعت ءكملعاتا, 12 0015619 12 عع

 لداءطخغءساع همدعد نطعضععاطخغ دطسصب ءاعدقم نع طاطتتعأغز ةاتعط

 1طص طقالنلعوعدن ةطوع ذص لعد عممودعب 117 ةرتاعم ان عطعتحح ]عهدك

 هع [15هزلامر هد, 50 اح 132 13255 هاه 302221. الوات

 طظعءزسحاسع, 0ع هل ععرمةطسلتعال هأئوغ5 ةعاطصع5 هععصاا1 ءطعط

 ا ةرسصعتع 03م1, 1251هق هدب 11201 هج ءاسستعوال 566ا1ع ا

 ةاتنسلتعاط, ةمسءا» ا ةعاععتسوع ع اعهدقمته ت1 ةءطعات آل 2 عال

 ةعطفزل مص عورداتسلعأع, ظنون هاهتح ععدعطتتعاطء2. 1116 د جد

 ةعاسعاتتب 8ءاسوتم هر ععاعمدسسسعاب 181, 515862 "11 ط1عطغز ؟1عآح

 ]ءزعطغ طقذ ١ ه5 11ه, هه هاو 1051 عءاط0, اللف

 طباع علعاتتع, هلعتخ لمعاط 085 5ةةتتطتتت1701:, 123

 1 هرتوع نجح هتك قا: عورم 1١ هدو هةموو. 8 ءزص ا1ععرصقملع

 ممتن, هقعط 81. 15 لعد 8مظممءاطتتكا, كيسا نب ءاطع. 0

 اعمرستست6 ه١ ةتحعات ءدنح موقت: 1181 د 132 701, ؟0 21150101عاك

 اننط تنص 820. ,١1 207 جوموعأ 156, 0985 هعاس اللوتنطتع 80 7

 ن0 طتعطش ديسأ نب ةيطعر 716 هذ“ 15561162 861231112 6

 اندم عوطق»»و - ةطودقدلاا5 طهعط 1 15 لعدم طقصلمءطتتكاأ ت0

 صهعال 158 آ!11 350. 2 164 - ج11 له 8وطقت 1158198 00

 016نع مودسنعب ءاطع مطدكءزودسع 70ه معد (158 1, 207)

 ه0عم هال تعا ععدت 702 530 طغت 2610 2261236 عا [ةطططتقطلا

 19 هزعرع ءه ةتنتعط عممةاطصلتعال هعرت 5ةدطصصستت ةنتتعا>ت 1553

 ه0نعم [[غدسصصتست ةنطسعأ. يعزس آ' هدحححتسع 1565 دهعا 1 12 11310-

 ةءاطستخكا اتصل 158 ,١1 207. 11, 350 ةاطات ط021031 1120 0



 صعصتتا هع ةزعا ص 202 2, 1 86156. ]آل16 طتعتت 701عهدتحتتع20

 ]يعوورتت مطا7 :ططصتولقمسب 155 دتعطط طةمعءطغ]عأ. 85علتط 6 6-

 ةءاط1عءطغودهستع 155 ط55301 دتصع 1ك دتستست 11201 08388 8

 تعا هوز, طوععافعج ةعلصسع 66لتعطغع طدتغ لعد طماع 8

 8عورستسعو '!ئحصصتسي هعزسعت» ةلاطسعات. 10ه 701156320146 الاوتمع

 01عوعو ]ل)1عطغعتنع 156 جاهم: ذو طغت 186101 853:03 اا3-

 رصصتسمت 2611 طمت1031 622213] 32. - وعا 158 52 164 طقأت

 هو ناطصععممف همعا ةلسعم ال1ءطغوتت 06ووء]ط هدد ظولسحتمعاتق ع6-

 مععادعد, لعدم عامزعطكول1 5 1عووملتعطغءت» ععكعقمعاب 18, 06ةةعد

 اخر ععدتت جعدتصصع جادو دتصاد ءاعدددسأت ععار]1عاطع2 5

 انطون ةونصع 1بعاطءوطقد ءت5 طقاو ذعط اععزصم اةعطقصعاك

 طصوعم ]اعةدحصعت, جادعت» جتتو ةعلطعاب 7. 6 ءلتعطت ععطق 1ع1701,

 لهعم ع د هع /عءزك, ج15 مطاع 50عزلع ةعاسع» ععققطتاتعطعت

 قمحدتدأو 0 هصتععتع دتتحل :0ددقت» طع :01610هلل51ط ع2

 عجعوعب ةلطتح طمتغ ةةطعتتم 212055611 11 6ع1* ععوعطتعاكا 51106, ةح

 ابعاتعزج انتحل ج11 5ءزكعات 7012 عدمت 6 ءعوتعاتا> 7731. 1ك 58

 جافم تتح 0885 لواتت 73/692 زعدعو 0 ءلتعطغ 7213856 طق

 1116 1جدعبع هع جمرضاتعت» نحم ههعاطعت» ععاعاط8 طقاطعر ]88م5 ةلعط

 صتعطغ ةيحععاتءزتز 08385 هد هلك انتحل اعهطل ععمم0عط ةعزب 1885

 عزعط ةتتق 660. 2 يوعطعتتب ممعاطتخ جاطعتخ طتعطا. آت 101 50

 هه8 طعزفدأ 8عوقوج-6 ةلتعاطقع: ها هزع اطعاععسست دطصتق ©1310

 ردع, ةاعطق نلقطتس. ش

 الزو كوسم ع ةعلطعت» 660121486 155 50, 5716 51© 85

 مدان عوار, ةعطح» 1[نعاععمطمل أ: عع متصل 1ههأ اجدتتعت» ظاطاتعطقأانعاكع

 انصح هع]1طو6 هن هع 2 70115301 عدذع © عءلنعطغءعا» 1عطلا

 ءاكهق. ' طتتو هعرج ظعقاعاتب ![قةقدأ ةاعاط ةتاكعتتعاتب 0388 هل 85

 طعساعةدحدسلات عطع ة8عءابعججمو نعم ]طناعططتتتعت 66201266 اتصل 6

 اناطاتعطع» 5غمأّلع - ]نعارعوودتوسس, 1وتتعات, ل1420, 1108و

 اكوسسعا, 1هع1 هلعر» 8ع, لوعجل - ةتعأتطتسا: نان 00 ا

 مروا ءزغعاغعر نص 016 1ططدتت([ةوعانع - لما 06و



 تح كلل

 هع سعف 8تصخءاسع جاتتح ا' نوط »:ةزعاتتسع ةاتع5 6 ةءطعلعع5

 ل ةتتت 5ءط]ا7 55 11

 1ع ]ج56 طتعتع جدسقعطقأ لعد 1815 ةعزتعا“ 10 (6-

 01ءاطغع 101ج عاحب

 1. كء1غةزا7 عد, طع ة؟ءاعطع اآادص0 تنل 11 هالععد

 جاعطعب (8-1). لؤوعمو», ةءطقعوةم عطل, 098 111104 ءاتا

 اعودصتسق (15-0). 6006 1ص 054 1ءطع (18-16) قسم ءطتتكات

 1نط هتك انما ععتص الكوت ءل (19). ةطمط 065 ةةيداعتتت نص

 ؟نسءطغا مدع 585جم هو لئوصمتس (20-30).

 2. ى116 ن0 اعدوطل ععجمتلعات, 016 1311م2 2206ععوان طق

 طاعطق طمعطتب (1[-7). ثتتك ةءاطصعااعرج اك وطب عل طخقعاطط ©

 ةزعط جدتك لعد آاةهو (16-8) هد [1طنن 351 1861, ةطت70 6

 الآ ه5 دان اءادعوت (20-1). طتتطس ةعاسعو ه0لع7 6 عوةءطلعءاأو

 (21--30). الع 156 ؟هطلغطقأتعب (31-36).

 3. طسسعءاط مدهتعالع 1111516 (1[-3) 156 ةعلصع آ[ك 22 1

 (14-4) تحل ةعتص اكةطمعاطعت عوأ (20-14) 2620 عا

 4. المدعم كد 1# عدم 1من اقلاع ([4): هع لقسرمآا

 فسماةط0ع (11-5), لهطعت“ 186 هم ةتتح 125 عاتأ 6ةأءالك

0 
 5. ]نءزع 56ودصتت 155 2216 0612 طك جدت ةه1ة12 2111210 ءطعات

 ([-4): هع موزغعأ ةلطسط جاتك ةعاسعتم ؟0لعر طعصصعتت 2ع

 (14-5). 16م5 065 هرم عرتعج 5ةدرصتسعق لوتصتتتت (15-20).

 6. لرعطغ ؟ءمدوععما (1. 2). 0 ههه لك حصص ه1 ؟هطل طمعط

 لكدسولا دادس 11١ غعرسةتتةعاج 1252 (0-3). ةحددك 036ع5ء [اةعو

 زنط ه5 دمتتسكتعا» 76161 (7-10).

 7”. ]آب 11 ]ع اع ع طتع ؟مدج عدن 117 دال ةطتتا, ؟01:161 تح 1[ 1

 نع مدع ]معا ةردكدسع تسع طلادسسأ ؟ءعومعت هال (1-11).

 معرسع لك جسم ءا11 ةعطصغق ةتعاط طغعتسر, ةحعفأاتنعال 526 ءادف

 '1"ةدتتاطو (12-21)

 8. 0105عع ه5 لعد 1ععبسصلعبب عتتت ععطعطل (1). 6 عع



 د للا

 نكتع اكدصرم ةدعودم اح طكمعمت» (ةطات 1006للعك) (5-2) جاعطغ هس

 عرممووعقر اممالات عا ععااتقاءاعق 11 ه ودع (19-6)ر نص 563115011

 (32-20).. ]16م ممم ةمعاتمع 061 861511616 185 ر

 هزه ةزصما جدلطلطعتعءا نسما اقلاع (23-30).

 9: 1016  '!'هرم1ءرماعءتك 065 ةصقتطتن ءدتق (1) طهطة2. 6

 1["ءتصماع عز اطعم ةسهاةس لع ةهعكوطتنوت (7-2). 861 ةءزتتعتل

 مهءطسع101عاكمز5 طتلقا هع لعد الاةؤءرح لعدم 85ءاتصعت هط (8-13)

 66ءوورج 0ع "ادصصست 111220 ةعابتعاكأ ه١ 1216 عمعتةطتنعنع

 18 هزة ورع (28-14). 1ع [نطءمالعد نصل ط]ةسلعتتت (24-26)
 1؟ها]ععرموطقعءرتأ طقتاتماب ه6 جاتك لتع 1"ءعزط 06 صب 0316 8

 [هالعدب ةءزلق ةتعاعت (2-39). '

 10. 1[ هداج عاج 12 ة5ةصتطعاب 21ةاطعا7 701 101 2375832 26ا-

 5ء1 (1-6).

 الود: هاتك طمعط 3 كة 6ط138ع6 (0ع)»

 معن 92. 85هزطم ءهلعوطع 8 356 عموعور 016 1'ةتصلف (1-5)

 02 3 ةاانسمت ةءطمت» ..لا> عع 0228 .(2:..1).. ه5

 ["مةحتص »110, معلكاطع» ةنسواب 006ج عوجوصلم»ا (3-8)

 ادن طقذأ مدهصعاطعب لعةصلكم]هغ2, ؟ءةدتاعمدتدتسسعات> 1120 7011 هدد

 هرمتسم ععممعادءدر ا ةعاتتو طغعومعاطتك (12-09), هتك اتتحعأةااتس عانت

 لك هدص ه1 (13. 14), لهم سعدت 8وتتاعو عامتعطق (15) 0067 ةتتعاط

 ءزرسعسم طقاطاعاتت 006 8توتتقو (16. 17).

 مرعب 4. آلا جرحتست 202ععا6 ةعازصص اكمسسعالطدفعطغر 08 01

 لاكودسعاع همءاط خعاعطلتعاط 1[ جقذعتت تمول 1"تغانود طقادتعت ن0

 اهتم اعةدصماب 726 1111065612 (1-5).

 1ص ظودتعت هتك 016 016ءط161ةءطع 8 ءاطقط 012: 5

 زتط» 411 عون م1261 211 832612, 0888 هده ةاعنط اكتتتت 0

 طاتصماتع ةحتقفاتسا عاكأ, ةدع ؟؟عرتتتع10ع1 ةتتعاط لتع 71عام 0

 /1ةءادعاتم ادع همعم عيد عتسرم]8ادء, ءاطعدقم 016 ةتتطعات 166-

 ةرما١نمءطعتع ءارطتم1هعتمعاطع 11عاتتن. طله هبسوط 016 عءتط عءات

 [ناويحتءوأنم اطوقعءطسةصلعاو [6[7ز1 دصتتقق ةعلطم6 1["”ةطتعاععاار, ةاطح

 ةعطقتت ات عاط جات طعوعاتءزادءتح انتحل ععجوتتماط جت ةعطت10 عدت, ة10-



 د فلل

 هماععصسعتت 120 جاتعا1ع1عط 1هطعتب 08388 ا ةزعط 60د 0

 هناك ةصسعاتعطلععزم طتتقون. - انطونع قعد 751ه 0 ةوزطعال

 6 ع0لتعطغع 155 دس اطاسعءاسعاج 101206 جت طعس ءةناععات:

 660. 1. 1016 ١ ةهدو2م1عو 16 1-8. 16-19. 9-15.

 30-20. 10561 156 طهعط 8. 19 ءتصع ااتعاعكع. (ظاوعاب لفحص

 اناطاتعءطعد 5ءاطعدت).

 2. 165255 ؟هانح طسكوتمع ؟1ءاطلط“ ةآاتعاكع طقعط 7. 7. 68

 6 عمتعاتت اععدسأ هع رماه عاط ععاعطتتأع "دنهل متعاطق 1م هد

10 11121 

 3. ]لزنط 86نعاع ؟هادح ةسكطع 201 0ع عواطقتو 8

 1ءطلأ.

 . ]نهدخ عوطقع طسكمع 1ةطلأ

 . لكاس 205568 8عاع ؟هدح ةسكمدوع ؟ءاطلخ

 . ظاحتعطمأاتعاع ةتتق هعصت 1عاطلغتلعد ثسكذتتع

 . ةطسكدحتتوع عطل. طظطتعطقأتعاع ةتتق لعدد

 اتت لعدم 8ءطلتق5ذ 2

126 . 

 10. 8عاع هاتف نعت ش1,

 2 3. ]16 2810م1 جو 8-3. 1. 2. 17-9. طةلوم نتن“

 ءهزرج 85طالعاع هحتق هعدتح فةسكت عب - ]10088 0168 اتت“ 3115 ©111-

 جعاصسعب ا هعوعرب طتعتم جامموتستس عت عوةاعا] م 6 ءلتعطخ ![نعاععدطمتا

2 6 5-5 5 

 معرب 18886 ةاعاط 61

 قت تعدو [نطوععتعطغ عواتق طعم, ق5 عع 5جصسم] تن

 065م طك ةسسم اععاتنح ءاصجتع عدو 70115ةصلت عبود 6 علتعطخ, هه عدتن

 رص دحج206 حتت ]اعتسصعتتع ه0عد* اقمععوتع طتعطقأانعاعع, ةحتكل

 ععاوصماعرد طقفغز 1عرتحعت' لهق5 لمه هرج لع مسكقةس وع 1١ ند

 طقصمعدع 016 طغسضاعةددسلت ءاع 151م نع 86هقع طقأ تصل

 0585 لتع ؟هدعطقتت 0 عدعاب ة5ءطاطتقوةتعاعكع لعد 8562 6؟م18161 عطب

 همم هتع لع 8ءاطلطتقق همة معا عت لع 17 ةدتقع دحتتتت ةللط آ/0-

 ةرد1عإ هلع عاعزعابسدنتج ءةصع هانورتع 17 يموزعتتتتع هتك ءاسعتم

 1ءناعنذعاتت 0



 مدل تكلل

 ]د16  هرتودوطل 065 ط1 ةدق طةهامقعان 230, 036 عم [دعطع

 ة3عم 30 7

 ]نوزع لكمدتست ع1, 0655ه2 7 ءموهقوعم متعطق ععطقطتما, 1

 ربح © ةطخع2 اكن, ممم عطتتةل 1166101058146 1716286 هتك

 ةءاسءاظعر هطصع عووعطتعطخاتعطع فمطعةوطعدر دتتصل 660. 2 155

 1هه5 هطصسع )606 اعاعل ةدحتس ع. - الط ععطقان6 جاج هكعاح مق 061-

 77 610112:61 1ك 010732612113159 611



 0 ءلنعاطخ ه1 عع

 12 0161 ظطقطص ل ةعطتتتخا اتت دتتت 102111,

 10211علع

33 

35 

40 

13 

10 

27 

21 

18 

6 

038 

 2820ةءطت#.

29 

285 

24 

25 

26 

27 

28 

529 

30 

31 

102111 

8 

28 

530 

39 

31 

26 

15 

20 

34 

3 

 208 ءطق.

129 

18 

14 

15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 

 10211عاطع

 اا

23 

14 

25 

19 

 20د

 ميري مب © يك 00 دو ج5 وك رج نزن مؤ رم



 ااوذع لعن ععاتنهتتعطغعاج لاداء تاتتت عع

 م11 - 5]1طم0:1 مطمط311, 111320:180030, 60. 110111522. 1

 م7 د مط 2610, ط2 8353011:,

 هلع ب 115 ةلع, 060 عوج طت و ءطعو ا[ ة[ةطاتعاطب 1618118 ع. 702
 1 ب 8320389, 60. 6.

 815. (دس0 طتفذسم) < 1طد طقققتل, 26121158. 702

 رماعستقب -  11036:066 هطماسدمنززو, 8اتسعم طقط 0ع ءاطتتكا.

 للوع. - لوعاتل, 6 موعد. 117 ةطاعاطا., 126121152. 7". 6
 ل10 ب 181151036, 8ءرماتس عت 805 هطت»

 1.4 ب 11035 ء1هعقصت, 8ءا11261* 0561.
 لكذأ. 6 هز. ع م 6601طو15ءطع ةات5511ع 9115 عدت آكل.

 14 د 8158838, 000. طه 0162عب الآه.
 آله ب 11532 61818, 21:85. طبعرعالعم», عملت عاعأ»

 لوس د قحوا1ء-معاتقط طع

 طع: - 0,
 120. ب اناس ه 0و1... ظورضاتس عت 8108 ءادتن.

 ل[ةطخو» د ظطعأمأ1آ 062 كمه.
 11هنلهت] د معوطاتسس 21076113, ه1.

 1101500. د ةاسسم3])1200311, ظءسضاتسع» 8 05ءطت.

 ل1 نورحنوأا] + 6ة231713:5 ةاططت1ة1:3:1), 26131182. 7. عم
 11 بج 111323:521211 003112123, 601.

 28 د طاومططتة عع (006» 11ه عدططعالع) 3 111358538 انت 152315ز قام
 1 - 8123565 6160عط, علت ءاعأ»

 7 - 11ةهطستتل هاؤتست, ةةاسصقو 3104 ةهدصماتوستزز و, ملم
 0 - 7110317, ظمطقت 3011, 2و1 قع 2 08ءطت»

 8 ب 13036 353815 ءاقدنهاطر جعلت 6]ع.
 8 ب 11وةهزاتؤ1, طظاصم وعدت, ظورضاتسعات 80 قعءطتن.

 5و ح 11هههطقس7, هذ هوو: 50ع, ظورضا 1 سعات 08 عءطت

 ل كح 138+ ه]قاتفر طعدعتلعمتت, علت ]ك
 01 دج 11ه ممعامعا» 8مم 0ةءاطتتقأ 065 8188838 انت0ص0 171

168 - 17 
 727 ج7 زكهمم11 04 ظاستتطة130, ه0. 27 171 عاطل.

77- 27726 

 لطد ن0161طو, 1253035 ءؤؤاتقاص, 155 ذح عدم ا[ دع قصة هطقتخكا طعصتتختأ ()[. 1.
 891. 1؟13عم]. 1من. 11 1159)



 ان 2 را 7 1
0 8 1 1 3 

 00 0 ل11" |( لالا 1 ازا 0 ١ الا / 1 1 1 0

 1 م اين ال 01 انآ 0 0 0
 0 ول رووا اع لا لل ل ا 00 , مااا

 ! ١ / 0 اك لانك" ا ٍ :
 هاا لل 1 1 7 / 8 0000 ١ مل الان

 م 11 0 ٌ 21 0 0 000 3

 ا هدا 25 5 1 |١

 ال1 لا ا خل

 2 0 450 1 ” اذ 01 / ,

 1 مانناا كلل لل 005 للا ةنكسر ١ نال

 | ك١ 1 ١

 اانا لا 001 0
 ا ١ لاا راك
 1 7 ' ١ 6 "ل 0 ' , الل

 57 م هللا
 الا ولالا لا .الانرثلال

 4 ١
 ا 01 ١ 1 1 ١ م 1

 ١ اذ )ا 7 ١ ا 1
 : / 17 ١ |١١ : 4 ١

 |[ ١ ا ا | 5 لا 1 0 ا ا ١ 06 اذ(
 [ن "2 1 للا

 4 1 ١ ١

 م ١---ى( ا ِ ١ ا الا 80| ]ا 110
, 1 

09 1 5 1 
 7011 ل و مللل لكلكرنإللا

 ارادوا ا سانام ال ١ 3 كو
 ١ لموررا 7 13 5007 01 21 " 1 هابلا] - /
1 : 

0 0 1 1 0000" 4 017 / 

 000 مادا 7 بزل كد
 0 : ١

 ايقلح 520 01 ا مآ 0 000 111 ل "1 9” 07 18 1
 1 0 ةرنااولل

 ١ "1 0 لو لوما 7110
 0 محا ش ا أ 1 ١"

 تلا 7 1 0100 وبا 11/3 1 11 ذلك هرقل سااقلوم الا
 ١ ش "0 يمول لرتلا قول نا سل :



10 

 ج) تان لعدد ط1 068 11823

 33 + ابسني 12156 ةن: اًبسين.

5 

38 

40 

41 

 44 8ءاكهت 58.

 45 8ءاحت 518. 4 ن0 اع

 رازيلابو [ةاكعءاح كانت راذيلابو.

 لاةعط 7. 45 1567.35 1 ؟عءطقا7

7716010 

 لال

 6 1ع رتاوع.

 7 + اهبورخ :ةلككلن ةانن اهبارح»

 10 1ع نيب لاحو.

1 

1 

 1. 9 1رطع 896, 92778, 3995,

 1 ]1ع ابعصتسم. -- 7

 هعدص ظحتطو طءنععاععأ م '1' 1, 9

 تدجو كقلو. 18 1, 9

 92 1و6. 1, 147 ابرحملاو. -

9 ,1 19 .012981105 209 ,1 "1" 

 ابريصملاو.
 5 أ ىشخو 1آةامعط ان ىبشخو

 (ءناكتتنا اخ هبشخ ع و١٠ 18

 ي م ف 2

 ١ ايذكملا

 26 ظءاصت 480. + ايرط [ةافعط

 اند اًبِرَظ

 27 8عءاصت 0.

 32 1 انعام



 19 1! 6 7 مس يذلا وم

 آه 15, 195, 4.

 20 111 0 مس دالبلا ىلع

 تهسو انير. تح 15 15,195. 257

 ععموعر>ت 11

 25 1 نيك 2 1 4 هذ ف

 6 مس)

 1 ءاوت 66

 24 '1' ليك - 198 4, 3880.

 واح 466. دكباكب اهنتدهاش

00 

 توا

 25 8عءاوت 66.

 59 1", لح د ]ذب 1

 34 1 لج. 16 ارو

 35 5 )6 1 لج) ناريصو رفغ

 ميرصلا. كا ]9 197 1267

 1 عموما ناريصو رفع.

1,4 19 

 38 1" (8. اه لاوحاو

 تلوهأ نابجلا. - 19 1,41. 8
 59و هد

 ضرأ.

 1[! ا لع تارغأ لع.

 21 1 117 اهلبتشس

01 

195 235 50 
 6 ا

 د1 957 509 تتنلعت امنف

 (ح تيعت اهف).

 د ا محل 11

 (كرمتن. 1006) 160 لعدتح 15013 عع

 ععاووأن. - 15 20, 258. آبطع 526

 3185” اهل احو. أ ىحو 1جاوعاط اند

 ىحو "هع هودتت اهل كحوأ'

 1 ىحو. 15 20, 258. طع

 اان

 6 '1' نزف. - 19 2, 9.

 7 23,509. 1ع لعاجلاو.

 م 8, 509.

 و11 23750

 19 11013631 3 يعش ىف: 0

51161119 

13 283, 509. 



 70 ِتلَبِرح سفن نأ [ةانعا

 ان كلك رح لسفت نأ.

 21 1 كيل

10 

 ]ن1 عو © عاتعاطت ةاعطغ ةل15 5

 زد لعدن قص 5 ءاطتتكأ, ا[عمدصصسأ ةاطعتت

 جانعات دس طن1311 0165 1ضطق 701,

 ىعاعابعت 1701 طحت دمعات" ظععاتت هلك

 17 هرم وقوع" 0عووعاط عاج ةطقاتك ءاعتات

 151, 111201 1701 0016 طق 2

 ]رعووتتاعرت ءاطق77 01615 10

2 

 110 ل 8: 161 قف اًرُدَصو

 اكش. - 0 7 اوكاشو. 72. 9

 اًناجشأ ساه ام.
6 

 9 2" 1210. م. 9,

 3 8 1619 ىف اهل ىسمأ. 11ج عتح

 م50 009

 4 8 161 تاحكانلا هتدعتاو

 اكانم. 2.09:

 5 1 ضغن. - 19 9, 6.
1 

3 

 41 11ه عوودنأ ىتقشن نود

 11201 ىتسعف نود“

 42 1 ىتهل [جاهعط ةننع ىئتبل.

 1ع ىتمل.

 46 121 عةومأ يلعا صا

 501517 رمأ 15 5 50

 52 5 17 رقن ب 8ء]ك1

 - 19 20,106 2 ريقتب.

 53 121610323 5, 55 ح18

2 ,20 

 54 +6 اهتلع نا 1هاوءط الد

 اهتلع اذا. 13 20,106 اهتلع اذا

 نقتل 13 د0! ةفه اًهتلغ“ اذا
 هذا.

 55.56 '1' 2, 151 (عهلت 8

 طء1عو1معأ). 198 قر,

 55 "وو ىتعجر دارأو.

 64 193 1, 180 تبيح نيحا

 ]3 20,375 تيح نيح.

 65 6 0. ]ع تنه الو تك

 [ةافءاط للنت تنه تالو كنها

 ك5 1 180: 920,5:



 | 11,161: 18, 181. - 28 593. طنقتتع

 5. 7. فكع. 111131138

 17 : در, 7 8

 3, 125. 11 هدتنحات 9.

 2 1312 ةءاحشلا

 مقل م 19 ')"' يعور. 7 13 8, 108. اعع
 اجعرم» 8 ا

 20 1ع لعزل

 51 5 61 لزانم. ك0 ةتتعات

 أ م. 29. 82 2

592:29 5 1679. 0 3 

 25 1 قصر جوهلا ل 5

 3, 18411 41177 5ع 6

 96 1 (8. جوهلا) 8 كيوغي.

 1 قمر جوهلا ىنخ مل ام:

 هطعرتمو 12 3, 184: 11,410

 1126 ىبجي مل ام. - + ىحت ملام

 : 111٠

 27:28 056: 17 126: لك

 2م 4 5

 200 ْثأو

0 
 28 15 5 اكجاي.

 6 11 نضغتنر 11. نه. -_- 9
3 

 8, 211. 9, 196. 1طع 896, 189*
 8 ا 5

 5 مس 0 - 659 :

 7 ىشحلاك [جام عا لن“ ىشبحل كب

606250 1160+ 2 1 

 1 جس -133,118. 1111311:

 8 07 جهع 2-5 3,156.

 1 تاذو.

 9 م7 حدر“

 10 11 جدر 1 20 0

 ا
2 

 83, 108. ل 1ع لووسم»

 11 ةتظةاد 156, 4.

 اان ال جعن 0 2 دج 9

5, 04 

 الات اا هلو 21 اَجَدْنَوَملا الملا.

“111160 

 13 17 ربه. س 1 3, 7

 14 '1' اج د ضبر. 131161

 15 ل1 كك ل1 5297 19506 هل
5 

 سس 00 0 -

 نقلعي. 5 نفكعي.

 157 1 كعب ضبر.

 16 1 اها ضبر.-- 193,1



 1 جوهر 11 جبع 1 45 : اد 1ع

 27 1097159 1 مرتتفام 01

 ه0 ف 46 ال 11. تح
15 ,5 

 47. 48 1 جربخ 1 جرخ 00

 13 83,0: 9. 47 1. 48 ؟ءاطلخ ند 2.

 48 1ع ا

 54 "1 (ييحل 00 ىنسلا : جحلب

 | كا يبرت كلا 010

 567 1 60 جيخ) اتسنل ققف

 اًجْرَكْملا هش : ءاجعز250 18 3,0,

 ١ ب فم طءزلعمر 8(ءالعج ةؤعطغ انت

 7. 55 065 ؟1'ةهدك[و5 "628 49 ناف

 لا نكي.٠ - 128 75 نسبل.

 111 جرج) اجربملا ه«بشو.

  15 3, 4سطعاطقم ١

 58 ال كلش 515712

 ظ الامة قطط7 125,3. 8 1617. م. 9.

 ظ 82 369, تل.

 انوا 1 :كنمإ اذ 194195995,

 8161257 59 لكان.

 69171 جحا ءاشحاأ تولع.

 99 2ءزود 844. 8ءاجت 3. [ 3

007 

 30 8ءاجت 4,

 31 ءولحت 205. -

 اجمع
 32 8عءاحت 23, - 198 3, 4

 38 8عءاصت 5.

 34 عادت 5 ىهتني وأ.

 35 19 3, 65 اجنحم اًيحَو.

36 198 36 

 50 لا

 39 8 161" ابجاحو ةهبجو: 0 0

 ءادعاتقم 117,40 1.12.29. 11 ءطتخعتلب

 ه1

 ه0 5 161 19 17,410: 9

 افسرمو.

 417 "1 دع 11 ميأ. تك

,6 ,14 .149 ,8 

 4981619. م. 9

 43 1ع رم 100

 4 126,428 الو اَشَع. -18اَشَع



 دمي او هننلم 5: ك2 5015 27 201
0 

 2. 99 16 ز2 "1

6750 117 81 :80 

 82 26 اجومم:

 85 ججعب. - 1

 84.85 "1! جما هك رواد نر

١ )84:( 19 5, 18. 

85 111 4, 

86 198,218. 5,18. 021306. 6 

 5و ن

 6 اجرهي. - 2 77 ِدْنِنح:
 87 133,172 دعاطوأ آنع5و1 انيع

 اًجلق ءاورءاس 9 6. جف)

 انيع اككصفخز ءادودقم 19 19, 4.

 اكلف.

 88 17 ملف. - 1 3,179 تابو

 اجرين. 1 جرش“ 19. 8, 199,

 أ 31و85 تلظف اهيداني لظ

 اجريت. ب 8ةلتغوت قطط ؟0. 1016-

 0101 295,11 تلظو اهيرابي لظ

 اجرين.

 89 1' ملغ. 17 اًجلفم.

13 18, 00 

 هاسحأ تعطق. 1وؤو 1 8.

 انا ع7تق0 19 3, 48.

 اشخ.

 63 1ع لج 33 اجزهُت» 16د

 17 هرتو ؟ءاطلخ اح طل :,

 64 19 3,38 تّىَب ىتح.

93,060 19 65 

69 817 - 198 3, 4 
 ل /
 0 ظءاستت 991 لاخغ سنع

 اهفلخ. 5 سينغ نا

.7.08 

 21 1 لي لشت 10151 1011 لييشت.

 8ءاوت 1 اجزأ ىلاعي.

 78 1 8.7 جحا هيتلقم.

 74 193,99 الو كلا ....َباتجآَو:

 15076 12 فها 1 ا

 8 1613: م. 9,

 78 1 ممضاوت ؛ةلعمل ؟انن مضاو

 1كاءدقوم 0 945 ]معان ع

 لقما ولف بيرققلا

 ا 110

 9 '1'هعن]ءدودتأ 1. ذم 311 8 ْ)



 '1'هعكئ]هوولنأ 11. 198 15,

 ... جوع ملو.
82 110 .109 

 110 1[ 18 اكهكشو.

 1 550 9 1161 1ةطلنانما

6 15-9 212 

 113 1ءطلخ ةنح 8.

 ابصلا ؟ةاوعءاط انت

 انما
 114 1 11. َح

 ايصلا َح رد

 الكل 1 نا ىنتعلي ىنيحو

 هادو اند َنعْلَبَي نيحو.

 115. 116 1؟ءاطلخق دنص

 ف

 116 ا ل 6
 جرتز
 845. آلم 826,

 ع دري لم 118: 1ع نك ِ

2183 ,3 :192:15 37 13 121 

 6, 4 اجره اكس. 6 أ

 ىراجالا مك
 1251562159 (ءزرلا 10

 ٠ هكفرطو ءانن' ٍةَقرِطو. 4 128

 | اجولم 1 6 فريط) الاهد

90 © 865, 

 100-91 عاطل ةض

 99 اع تيجفأو.

 97.98 8وءواحست 622. لوع. 7

 98 '1'هدجف]ةووتتأ, ةتتعأط 261 1ع

 دراج نم
99 19 6, 65. - [9 5, 8 

- 

 اَجَدَح ؛ ارجبتا اَذإ لوا نت

 ارجبنا نا:
 100 ]9 6,65 ةضافنتخسا. 111.8

6 

 هضافيتسا ؟ةاذءاط كانت ةكضافنتسا.

 101.102. 17 مهب نساء

177 .15,346 :13-3759 

 103 10 نرخ. 19 8,77.

 1 )6 7 جرا) بورخلا ىعلم. تح

 8 77 بورحلا ىكذم.

 105 1! 6.7. برخ) اجرخا ابوك

 ارا ءدتقم 198 3,

106 13 3, 8. 

 109-106 ةءاحلخك اح 1



 146 + 19 16, 2926. 3, [44. ا!

 معجحع 11120 نكن. ل 2.29,

 8. 12* اهدنع عي: ه0 ةتتعات

 1نعوولا 12 2.

 13 3, 144. - م. 9

 ىجكخيو يذوملا ىذوي:

 147 وأ

١ 

 سره تا 1م 1 1

 2 1 0 جرخ) «جر. 1

 3, 74 ةلّجر

 5 + 1. طع ءالدخ 1هلقءط ةاننع
 هاا

- 

 9 1+ 1. !ع داعبلا ةةاكءاط ندع

 راعُبلا

 12 راس 1جام عا نحت راض.

 ل

1! 192 2071837 25 

 ىحو) مهاد ىَنَح. - 8ءاست 5.

 8 17 حوت 12:90,957 4

  5تداءع8  ]طع 896, 13

 كر ا

 انكم لدمز! 8. جرد) الاخد

 اجر دم“
 جاحنم ءادرح.

 151 اند درو 1ةامعط ند

 اندروو. - 2 8 اجعنم..

132 

 1110 .فرط)

 1آ8ءهزجت 15

 133 153,217 مهرما اودّلق لق.

 133 1. 134 آءط]لأ ة2 1

910 

 15 نوجزي.

 186 183,920.- 878 بكلب.

135 

 138 18 6 تا

 اكهكححج : ءانودقم آه 3, 4

 159.140 16 3, 199. ]مطل

11 

 139 6 ناك ثيحن.

 142 1 11. 1ع ضاهنتب اسأار

 1هادعط طن ضاضمهتب اسار.

 143 1ع ا[ 1"ءاطلغ 2

 144 م. 99,

 145 م. 29 ىلا اوعيس وا ةةلفدط

 اذ" ىلا اوغتبي وأ.



80 13 8, 

 31 ا 1: 6 ضرخي [جاععاط انت

 ضرب. - 19 8, 9 حا علاب م ملا 0 7 1 .٠

 32 + 1. 1ع داقي 11 داقت.

 ا

 آل 0 ىكيلط.

 5 ['هرعا-]ر عووتنأ ىنلمات ال: 0

 ةانعا 12 18110. ل اع ىحيولت.

 6.7 1 |. ح ]8 17005

 " ولط 351 21.

 2و

 11 1ع ازرم

 12 5 11. 1! 55 ودب وذ.

 13 للة. 9,9.

 14 1 ابك - 198 20, 9.

 15 17 خا سابك 211929

 | 5 1. 5 حسوثأ الو 1عاطل عال 762 عا

 918. 1 هي الو 01

 حوزأ الو
 16 + 1. 18 فاع ةداععوط ةانتت

 كا

17 1 

 30005 ا ةاحر ناك
110 

 8 8 ةاهج 215. 15 20,25.

 1ع ىحاضفلا.

 5 17' (5.5: محمص) 1 ىف

 ءاعرتقم 138 3,

 6 و ب 19 -3,8350 (طنقأ

 عر ]رعووتتأ م قر 11

 حاسلاب
 13 + 0. ع ءافش 1ةامءط ةانت

 ءاقمش.

1 - 13 
 ور

 90 6 2. ع لّهتم.

 21 11.12 اعس 1هاوءاط نت ىقس.

 23 6 11. 1ع مهيقسي 1هافعاط اند

,3 19 24 .23 

 4 حابذلاو.

 26 18 نامالس

 28 411.16 اوقمسي, اذ65 اوقبسي. |

 2 1ع نأ كح 1ع مدآب:

 29 1ع قاغم.



 ءادعآألا اذا (ةلكءط)ل. 18 4, 9

 اوكخاخ

 15 15 4, 29 ضبقلاو رذحلاب.

6 17 17 

2 ,3 1959 21 

50 5 15 

 كوأ 251 41

 لوقا ولو. ل 1 اوبر نك وخبر د

 29 ١ 8ولت وجر 141.- 15035 9

 قيس نإ ككاو قس نادداشخلا

 د20 18م انلكعل ةوادءط ةاندت

 اوكْنَد ...: ه0 ةهتتعات 1ه 3, 498,
 وير 5

 اع اوخيد.

 21 21 05 1 خزب 0 مدا

 اوُحَرَمَل اوخْرَب ك0 ةدتعط ]5 3, 498:

 ١ هلك معدتععا» عنتع طانعووتتا اوخرب

 | اوخربل 01121 ]1[. ع 1 9.

 حرب) اوضربل ؟اوحرجا لات كلا
 حتت لعدن [نعووتأ لوقا ول ورم 10

 ردت (116عوعد» [رعدودنمأ طقأ للنت

10 

 ا

 10 ازد

 219 0 ميححلا ىج. غن.

 1 ميكحلا ىف ةهادءاط لدن ىب

 ميكحلا. ب 1 حربصتسم

 4 184,15: 9 ماوقالا ملعل.ا-

 1 مدت 11210 مقن ء]طعزرنووي.

 آرب 826, 316* (لاهجلا. - اع

5-29 

 مدعم ِ

 5 ان 1 5 منا 1جامعاط ةننت
9 

 مقنأو: هه 198 4, 15: 39. 17 منف

 01 مالنا ب ]اع 826, 5 هبحرأ

 تاو
 5. 6 '1' 10, 207 (ىىدص) لع

1 1115 

 6 19 4, 4: 15. ل 1آطع 826,

20 

 7 1,طع 826, 3463. 1

 8 1 موي:

200-000 

 12 1ع مك

 13 1 لقعت 115ه ةن لقعت.

 14 ]9 3,483. ]طع 896, 3195 ١ 36 قع 7



 ربَسلا رستأ ط3 ريخلا: 5, 9

 ربح لا زلتأ 16581[ رجشلا. 6

 5, 4 ريشل لاز 50 ج11 2 2,96.

 او رَبجلا.

 4 ط 9,96 (16 زر '1"ععك)و طمتخ

 عع ادعوا ريخلا ىلاوم.

,59 ,6 .398 ,2 18 4-16 

 5 اه ىبن ُلِهَع
 6 1 ْرَمَك اًري ىار. 5

 ص © 21-

 -_ع
 00ه # اه

 ا

19 99 1192, 

 14 1. 15 طماط. 4

 16 ]19 6, 59 روذلا رهظا.

.182 ,16 .158 ,7 19 

.8 ,11 .1583 ,187 

.8 ,11 18 

 90 15 18, 52 اَمَأْلا لاط.

.187,118 

 24 1ع رسعلا»

927. 28 01305335 1. 

21 

 29 81 نوستنوط 100 اذ وِهَش

30 1“ 

11 

 57 7 مضر 52-1984

 928 1 66.7. يضرف) اًنايحأ لكوي

4 

 3 ادوف 1120 1ع دوف [ة1ةءاد

 111 اوف

 6 1ع تا وقبلا

 00 517 2 12 اَلذَح ىلجا

 9 10 4, 8 ىفارأ لقو. ل 1

 2 اديصيو

 10 15 4, 98. - اع والم

2 

 1 1 ربج 1120 لصو.

 17, 458. 16. ه1. 1, 00

.9,6 .1,50 2 

 9 17 روع. 19 6, 298. 2 2, 6.

 3 01. 4 كمل. 9.

 دا ربح 1216 061 1بعووتأ |

 ٍربّشلا. - 12 9, 398 ريِجلا 6,58



 ]بطعم 826, 2 3899. اع

 سلك نت ةولقعءط

 كد رس لدإ 2 رف 1 ور

13 4, 9 

 1بطع 896, 8895. - 196.111 6

 1 11. 1 نك نأ 1ةامعاط نت ناكر

 004 رج

 46 1 رقملا.

 47 117 ٌةَواَهَل ايناك 6. اهلز.

 | 15 7 1497 /197189:207 207 م

 ١ اهل». 2101244. 339*.

 د8 1 رو نيل اهل)». 8

,19 ,20 ,149 ,7 

 522 1 ِ 1جانعاح انت 0 53
- 

 5ك "ردك :449 ,19.6

 56 1 ردك 11 ككفنتما ان: م 0

011717 1216 

 57 115 56 طه 560 1 زع)

 َنسعلي. - 18 6, 449. 7,7

 (نشعَدَي 1110 نسف 3َْي) ", 4

0 

12 

 1101331 1 روكناك دال

 ظ نسع ليو ةتاتعاط نس

 31 1 نوفعص. ككل

 قوفعص. 13 12,68, - اع كوفعص.

 ب 8و, ذسكط. عتتوستت. 49, 2

 11111:جخ. - هاجت 0.

 39 1" قوفعص آههةتك نولاني.

 13 12, 68: طعووتتأ ىنيبعاط.

 88 2 92.498 ءايلا غلب لق. ا

 81د. 1. 109“ ىبرلا: 117

0 
 ده لد 927 006 كك 100 1

 زاتجاو.

 37 1 ىساف 1ةامعط نت ىشاق:--

 9 وح

 38 1905. ردخ.

 9509 ا

 40 1“ 5 7 9 000 روح“ 13 ظ

 20, 354. 355. - 211013631 اردغ.

 2 9,96. شه. 139 (رعش امو. |

 41 "1" ال 1 روح. 13 20, 4 ظ

 آم 2,96 ن0 طعووتت6 اذأ ىناح ظ

| | 2298 

 12 1" (ىيار نودقايإ] ينال“



 ْ ىضقت) 201 4156 ع زد 1'ءد6).

 1 826, 1بطع ١

 16 1” رو لك رفغظ 1ع نابرخ.

 77 ردك رفظ 136,190.

 م هب مم ن<

 اع ةةامعط رغط أ وها.

 0 ربعك كك 1160

 7097 80 1706 قزم 11 روحل:

 تايكحز ءطوضقم ]8 5,

2 12 

 81 1 خل 2015287 102:

 ناكل 8

 82 ]م ؟و]ىعا تامر آلا.

 08 هل مدس 89 نربع. - 19 11 15

 ةزارل يبشر كر 18:19:13

 و0 ]3/2 323:17153/ لوالخا

 لاجرلا.

 99 ]قر 2, 323:17, 153ي) 1" ثبت

 96 597 748, 201. ٌبِرْصَي

98-100 13 5, 3. 

 ا ه عد
 لت. 29, 66. 1 رو - تبث

 58 7ع 15 7 157

 5 ل41 ن 8و 9 قو. كح 7 57

 63 1 1. 18 رعتلا» - 1 ندش.

 كل 17 1016, 170: 7,79.

 8ملوت 802, - 1طع 826, 4

 64 1” ٍِظ دك 6 10

 صوخأ د 1م 896, 264:

 1[ 1 تادهجم جامعا نحت

 6517 ريكش) ريكش ماميقا.

0 ,6 13 - 

66 198 6, 10, 

 00 11 60,110: ءاشيس:

 15 عوم)رَدَج عجل ف

 11" ىضق. -- 199,85. 365. 20, 0.

 هل لمع. لكل 521:13: 11097

 1 ىناد:

 وا عوب ا. ىضف ان. ردك -

9 ,19 .365 :9,85 .456 :196,190 

 90, 50. - ةكدكمس. 530, 18. ©

 1939. 17 194 مط: تلج ةانت



 | 18 10, 68. - 5 0. 8 انالخخت

 ظ (ةامعط ندع انالح ند. ح 4 ن. ع

 ا نشرفي ةاأوأاأ نسرفي.

 211 117 يرو" - 13 20 9.

 122 1 ىرو ا. مككض. 13

 2, 188. 15, 245. 20, 265. ط8 نم

 ربَص ردتأ ]1 ريس نم.

 124 1ع ةماو.

 125 [1ء1لقصت آ[ط

 196 1عانس تاذ.

.4 ]1 .11610 129 .198 

 6 نع لمع 1 لع.

 1 11. اوفَلاح.

 139. 1347 135 رف. د

1129 

100 

14 

.42 ,7 15 

 مدنا كل

 | 135 '1'هعئ-]ر عموم: سرتحاف

 هيف. - 1: رتنلا ُهْنِم
 137 51ه ]نعود كيابل

6 22 0- 

 بذتجاف.

 138 1 روُهَط

 427" 4 رمع) اَرَع لقل :

 959 1ع مهلا اذا.

 101 1 مد اح

1-0 3-01 5 9 
 102 1 رقعلا 1ةدادعا ةنن رفعلا.

 105 1ع َحِفْل اذا.

 108 12 19,379. الهاي ؟ةلدوط

 ند: الهان. ركعنا 101 ركتعا.

.9 ,19 18 109 

 110 1ع ل كك

 11 اع رغتلا

1 [557 55 

 2ك علص

 نعزاج:

#20 

 114 12 5,164 اماذا ابرض. 0

 ةتاتعط ]رعووتتأ 065 2

 115 12 5,164. ريقلا ةوّنْحَأَو

 [جاوءان. ح اع ةوبفحأو ةويحأ. 3

 0 0 6 ربتلا 115

 116 1ع رصقلا.

 118 اع اَعقَضِ, نأ آ.عودتخ اًكأَق
0 2 

 1210 فرطلا.

 119 1 (سرف) اذا اًبرَص. - 15

 107687 1 اًبرَص ردتأ طعووتت | تبرج

 أ ب 00 5 3

 120 لل (سرف) انالخُن 1



 ءطعاتقم 13 6, 283. - 193 6, 0 110: 171 15 علاجا 222

 ام ربتعا ىَنَح 171 آه ٍتامرضحلا نيب عاضيإأ.

 145 1' ربع. 15 6, 150 3. 172 198 7 96

 11غ قت. 212, 4 173 ام مهلا.

 144 '' رك سدس 18 7, 6. 174 1 نيدديملا 1جامعاح ندع

76 0-7-0 

 6 0. 15 ناك ىذلا [ةاوعاط انت نيف دنا. 1 ىنيقدنخلا.

 ناك ىلا. 175 13 7,365. - ( 1.18 ةسرخو

 146 1 1. 8 نوزي [1جامواح ند | 1هامعاط ندع ةسرشحو» 3 اي رمكلا

 دي 6 0----
|| .3 

 كلل.

 147 1 رججبت. - 15 5, 8 176 1 ٌرطح

 151 ا رصتخا امو. 177 1' قيغ. - آه 12, 0

 152 م رَضخلا رصَبلا ةنمخ رظَتلا. - 6 د. 6

 154 ؟ هلغ ةةلكوا قلع منع. - | نفّيغي لدهن كل َنقّيَعَي

 1ع رشلا اكك. 178 6 11. 8 تي 0 نجف

 156 "ه6 -طههدت6: دالبلا| 179 1م نيدايأ.

 روحأف 180 1 رمل
 تا رسال ظ

 160 18 َبوبوُش 183 18 ناذع.

 161 4 3. 1 ركبلا خجلا دنس 187 13 13, 8,

 مطلع 25884 ثيغلا ةحلا 188 1ع مو '1' هع - ]رعووتتأا

 168 6. اي رعشلا هلكوام ةن | ةسعان ط1 اه ىناولا ةّرمو.

 رجتلا 0ع 1055. 191 + 2. آ!ع انكصاف ؟ةاقعءط

 169 1 رهص. 19 6,148. | لح اكجصاق. - آه 5, 7



0 : 
 2 2 لخكمبت
- 

 - 18192,35ر

 997 1 (قوس) يمور يي

 1" عرج ] عىودخأ 50 لكقي - 18

 19, 5 تورد

 2989 1 قوس.

 2290 (قوس) رضتحملا ؟ةافعط

 1 ضَتْكملا. - 12 12,35 َقاَوَس

 داصخحلا.

 ديك

 9 راطوالا [جامعا انت اراطوالا.

 - 16 ىضق ضام نم.

 8 1 11. ]كي 1. 1. للي نم.

 677 8 لكت 000

 8 1 ارقف 10150 1انم اًوفَق

 10 4 اهكاونا. 5 اهواونا.

 12 1 لح [هاقعاط ندع لحي

15 18 /, 4. 

 18 1:4 اراصنم.

 23 164165326: ىوهلا نا

 اراركلا ردقلاو (ةتتعال 861 12.

16 

192 

 194 1ع حور

 195 15 ررد قل

 196 15 11171101814 فصع ال.

 2و

 198 1 رسعلا.

 199 1ع رسيلا.

 2071 عدشو 1120 سوس (ط1 عد

 عشوب مل. 19 7, 413:

7 509 

 204 + نبلجا ةداكءط كانت

 207 1 ريح.

 908 11 (8. 7, ريح)روبَولا ا

 ٠ ربدزملا 2 وبول نش

 211 12 5, 191 ٍتاضْعَأ نييشت
5 5 00 

 216 ا رعتشملا [ةامعاط نت

 223 1ه01ههدن6 فخآ الخ

 روقلا. كك 7 لعف 21م نانا انش
 "ا
00 



 77 312. 8 كرص 0000
 ع

 11 افنا ةكنم 110

 دهنم. 1ع '1'ءأ اًقنأ هنم.

 + ن0 اراربلا.

 89 1 ىلج. 1818,166. ©

2 

 1 ارافسآلا.

 "1" عع عودت اراشتسا عبر

)34. 95. 96. 98. 97.99. 100( 

 معز كوط 351: 11 4

 1ع اراطبأ

 1ع ارامدلا.

 . 96 عوط .

 نوح نعربشسج كول 0

 كوط

 كتالس 12 61 151 2 7

6 

00 

17 

 اًمهل
7 

 نت ل ا

(4 

81 

 رف 3

52 

54 

59 

92 

58 

99 

 11 رح ن0 تأ:

 100 ةكوط. ]1 4 ملت موي

 اراكبالا. 05-5 0 لسكإ اي حنت

 | ]عم ١ "هر عدونا أراقبنا 2

 2 اراقتنا.

 أ
|| 

 د4 ا قاتم

 97 16216531 اراطفالا بكري

 (ةتجعاط طعا اعز.

 38 ]6 بركمب.

 40 ؟ءاحلخ ص

 42 1 رقو.

 48 1 6. ؟. رقش) وجلا ىف يار

 (1[عووتتأ قئفالا ىف 50 198: 6, 89). |

.974,92 1176 

 49. 50 171ع 274,

51-56 138 7, 29 

 53 15 هضمرع ىله 8 ةضمرع. |

 56 + اراجولاو.

 57 1" ريغ. 18:7,142.6,335.330.

 58 1 رمغ 11 عصق» 136,

2, 142. 

 69 4 0: اع راع ىنيح 1215ءاد

 1 اًراغ نيح .

 64 ظعواحت 4

 65 8ءاست راد موكا: 50

08 .312 7 



 انكم لع اًصخر كتر كف

 ١ ةولمعا نحت انما

 6 1 1 1 ةيارح [هامعاح نحت

 الزل 0 117 ارومت.

 روف نع
 ؟هاهوط نع اروُق ... روش 0

 1 ءاوعشلا 1هامعاط نت

 14 1 11 اوفا"

 اردنا

 18 1 1 رودقلا 1آجامعاأط نت

 ارو ُْذَقلا. - 16 فراشلاو.
99 19 5, 9. 

 23 6 3. !ع ةيجاو ؟هاقعط نتن

 مج اذ. 1 رطا. 185,8

 24 1 رطا. كك 0

 26 18 5,83 اهفاتكا ع ريطي.

 كك 0 16 تانك

 527 )6 8 رويح) عرجلل جحا

 ح14 1875,

 98 1 اريزح آهامعاط انت اريرخ. تت

 15014 كر 0

18 

 1011861 ارابطضا ريض ع

 102 11" ربق. - 18 6 8

 103 1 ©. ” ربز) دقو اهب

 اولش. - اهلو لش [ولمعط نت

 اهل اوذش.

 104 '1'هع116ووتتأ ان, 18 اولعت اذ. |

 1 1 1 اوزما جامعا تحت اورمأ

 105 1625165915 11. ارزش

 تيلغ. 80 .٠

 110 1هد1 وون ةعْفص

 ةعفص 1 يفق

 111 1 ارافض»

 119 14 ثاهمأ.

 113 اع اذا.

 1ع

 114 ا!ع ضراعلا.

 1167 1117 16طلا رص ا

 مل

 |[ 0 صعم.

 3 19 8, 362 6. ١.” صغعغم).

 هناا (صعم) اَضَعَم اضيبو اًقوسَد

 50 ةتتعأ 18 8, 362. ل + هن. اع.



19 

 16 طرخ. - 193 9, 56.

 ١ ]رن عووتتا راطقالا 11 رارطالا.

 0 17 6 راف 1آجاوعط ةننت راق:

 19 '1]' (طرخ) فارغلا: 50 ةتتعط

.156 ,18-9 ْ 

 1 اه راغملا جزان.

 ١ 2. ط6 لاهي ةدلوءعط اند

21 

25:26 19 0 

 27 1 1 1 رامعلا ىل 51366 ىف

 ا

 0 رابغلا.

21 

 1 1 ردع ان. ريس ان. رقش. -

50 9325 7 2227 911 607 13 

 5 ا

 ب 1ع ىريدع. 110 ؟. ط 164,

 2 ىريس 1 ىوبعس. 30

* 2 

1 

 0 15 لاكتلا اكل 1 جنا 110

 ردك 52 2 ءابصلا
ٍ , 

 2 1 6 لو راسالاب.

 83 '1'ءدف1ءوددحخ ليللا تاوس. |

 6 رافزنلاب ةةلقداد ةاذ رافزتلاب.

 4 رافزتلاب.

 ” 1ع راقسلا.

 8 1 يرو 0. مس 18 20, 7

 اعوسسع 065 ظاودتبطة25 نلكاي

 فيدسلا محل نم [ةاوناطلب - 8 ظ

 ”, 182. 16, 104. - 1 8.7 يرو)

 كنع زرج نع 1وافعط.

 91 ىرو 11 مم لك 0 0

 16, 104. 20, 7 ا ررج جاوعا 04. 0 : آةاقع]

 12 1" ينص 18 9 99د

 يل
 1ع 5 نزل ٠

 14 17 طرخ. - 18 ىرارمآ.

 12 1 طرخا ىراس 111

 ىراج.



 20 ل

 11 ةءرلرلا 12 1

 19 ارودحلا [ج]15 عل ةنرو دخلا

 | 1ع للخ.

 13 1' روح . - 15 5, 1

 16 1 رص دب 13 6 2592,

151 15 

 7 رصع. كلا ]3 62520

 4 953097 الد |

 17 1. 18 اننا اذ 1

 18 17 60 مدر) ميرلاو رجرلاب.

15,51 13 - 

19 198 4, 8. 

 921 1ع: يريربلا

 29 ]15 4, 138. 14, 142 (طخعتن

 لكلا ند لحولا).

 23 19 4, 8 روهمم 1 روكمم».

 - 13 4, 44 (طحقأ لأ ان ىلع).

 ددلازؤا 15, توك تك 60

 روكسملا رئاحلا تارقبعك
 27 1" لكل ل857 مور 102

13 3, 353. 12, 12 

28 19 8, 5. 

 دريعال الخ الل 283: 0. لإ 21

 11 ىناقساو 11 ىفقافشاو. انسب

.29 .91 ,6 153 - .716 8 

 4 "17 رذق. ل- 196,890. 2.117

 277 1616م ا ىر كفو

 رودقملاب. كك 50

 5 111 (516 661 7 1 ةرتكو

 ثيىلحلا. 80 ةتتعاط 21283. 117

 درر كل لكان ه1 6

 2130.164”. - 4782 ثيدكتلا

 06 م ال0

 7 1[1' 636 5طع1 7.1 11.5.9. ظفح).

 الأ 21 ل 0 ا ل

 موا كوخ لإ 2807 م

 يريتقلا مماللاو 1هامعانب ذل 2

 117 517. 1ططع 896, 396“, - اع

 ل
 5 11 هله كا 9211و

1 

 10 16ج عوق نرساي (21161:8:11-

 ان ءاب ةعزس ع ةزعا طعتنمستةقعدب عا

118116110( 



 48 17 مح. 5950

 40 + تنهال: ح8 تعط:

 | 2 59 1 لج . - 18 13, 155. -

 أ 13, 08.

 53 1 لع

 007 لقخ 3135-19 لك

 هوا مرت :لفرااوا نارغص

 ١ اقتلجوح .- 18 18,155 وا نان

- 13 13, 8: 

 56 + حضنلاب انربغ [ةادعاط نت

 ْ عدسلال انتريغ. '1' 6.7. لصلص).

.8 ,13 13 - 

 5 لصلص.

 59 1 رختم نم انك يح

 11 ضرغ. 15/0 06

 ا 60 ']' 1ع 0طعر 59. - 13 50

 ال201 18, 4.

 66 رعبي (هاطصع 3ع ةتععدنعص

 ١ منعم ءط عت مص عدرجدتسل عز. 158

 أ 0 _- و 0

 أ 2ث < 5 .٠
. 
 مدر متل

 7 هل ون ينيج

21 

19] 
ٌ 

 599 شو

 31 6 يريرقت . -- 31 [ءاطلغ 0 1.

 33 2801312. 1 يذ برست

 ١ ىشاوحلا مج طوومعتل 1.8 1 34

 طعز اع.

2003 

 36 8ماكعةم. 231. 5 ترس.

 لانإ ا رقع) روثاعلا ّ تك

 (طمتخ عدن ]عوواتأ ةبوهرم)

 0 م

 ل1 "م! رقع. بح حايرلا:

 ةتاتعط ا.

 42 19 6,214. - ءاروذ [ةافعاح

 11 ءاروز 2

 44 1ع ِكناوع. كك م 0201 1

 رص نم
 م !عروقلاب.

 46 1 (ة. ١" رح)رورخلا مقاول. -- |

 1 قرشر -13 11,415. 12, 2.

 5و 0

 47110 قرقر . 2 12.11,415.12»



 85 نلدح ب 19 114

5 ,83 

 84 1 ردج. - آه 5, 1

 85 1 01. اع ليل ىلا 1هانءط نت“

 ليبدلا.

. 226 11015651 86-88 

 00 1 رحم 90 8 ىج

 91 8 ركج.

 99 1 رهت 1. روع. -

96 13 16, 99. 

 97 1 6 7 رضخ) يىشحاق

 أ
0 

 98 1 رضخ. 18 16, 99.

 99 216 9 روفقلاو كسيلاو.

 101 1ع رضَح. 1

 106 1 1 1 روضو [ةادعا هوك

 رو
 107 1' تفه. تح 12:2, 409.

 108 1 (. 7” تفه) ةيبيدلا

 روطمملا ه2 122 409 روجيدلا

 109 1 6. 7 نفه) قلخ

 روذشلا. كه 6 010

22 

 65 اع ىننألا لم

 66 1ع عفا لش:

 67 1 موعلل

 69 1ع ٌباَبَصلاَو.

 70 ]19 6,62 نم عقر - 1

 72 15 6 105 رووح لا. كم

 ىنم اهيتاني نسل آ.عودتأ اهيناثي.

 13, 15 600 124: ك5 7, هذال

 95, 192. 1 574051 كاع

 روركلاب
 4 2 1,81 تحقل 15

 15 12 | نيس ك2 1

 2 181 لايح نم.

 26 7" 8: 51| لن ىخرن آن

 ىجزق . - 1018, 5,

 81-79 1 روخ . - 19.5, 8,

 81 مدا. 8.

 821(: بلاج) 11. 19 1, 4

 ىعاسنأ تيلاع. - 19 8, 5

 ىعاسنا تيلاغ. 131,264 ها

 ىلع ند 1"



 23 ل

 139 19 83 ىتلخلا لرغ.

 1'هد1ءةدنتن لوطلا لصع درا

 141 اع رود شملاب.

 145 198.6, 159: ]عع 11. ا: سرس

 1247 1001251 رغش أروطو اروط

 1100 ةانعأب رغت أراتو اروط.

 مم 151 رعن 01. طاف.

[15 6, 131: 7, 78: 9, 6. 

 156 2 ح ضاوش.

 159 1ع هةر وثكملل رغذلا

 1629 (غ 1ةلفءطلتعط ةركاشمح ل

 طظدطلع ط1 ةجرشح. 1ع

 162 6 لل ل ْف لا 1ةافعاط

 1اذ1“ ىف بشنو.

 166 '1' رعز.

 168 4 11. اكع رودقلاب [ةافعط

 2 : و 9 --2

 1 رودفلاب. كا نام مرش:

 169 + داقناب ىشمي [ةانعاط نت

0 

 171 1 ع1 4531 يريخلا ةيشم,

 111 ؛ ىريكتسم مث 1هلدوط ؟اند

 112 15 8, 23. 18 شماكع.

 روهشملا شدنسلاك ةنتَُت

 راقب
 115 1ع ليوارس.

 118 1 نقهد. - 18 1

 11" قلع. كك 5 0 1

 10. 419. ول 351196. 18 3

 ل 2 ندسي: 186:

 دك قلع 10

 ل21 1 دادزاف.

 123 اه َنْدِيِمي

 19616 نب اع ريكشلا رخاد

 افون ةةنخ ريكنلا رخاذ.

 127 1ع ةسيعا براقم.

 128 اع ريزعتلاك.

 12 بلح

 134 او روبصلا عم:

137 [198 5, 57 

 اقم 1ك كرن) ررطم

 كرينلاك. - 18 12, 9:



24 

 1 1 لع كك ودكو 7 مسن

 اس نبي 5

 ل 19 8, 24. 18,8300. ح> + ىور»

 رتعاطأ انت. 1ع قر

 116 1 سنا اكفكلر رق هوو

7 ,18 | 

 17 انوع نع ةولحا" "1! كر

 ك1

 18 '1' 6. ٠” سيم) اقلام

 أ اهل. ل 188 60

 ظ 19 ]1ع اصعد.

 20 1 حس [ةامعا ند عيست .

 اا نيك 0 سرج 1. سبي. 13

55 7 .114 42 

 21 16177 شعي) اهدانج

 ظ اسرخأو 1ة1م6أو (8. سرج

 ظ ديج) جقراو ا جتلاو. ل 13

.4,114 

 22 117 67 7 نثيي) ةرضز 1ةالفعط

 1 ةفؤفز 157

 295 11 06 7 عبر) ىسمي 1

 ىسهن. 139,456. - خط 14, 5.

  هاطق ىسمي ةمهجدو

 01م ]رعدوتتا |

 215 ءاح اان ريخخلا ةيشم. 2:156طعتت |

 170 11. 171 ]1عوعرج لظناطتعو 0عءاط:

 ريرَسلا ىلا نيطامسلا ني

 156 5 رتكجتلا ةخيشم (0588 51

- 

 ءزسعرس ةحمعت: عج علت عاطخع ععا قعد

 ىكنتلع) , طق جاوزت

 “ذأ

029 5157 964 1 198 

9 

0 

 1 1" سرك ا: سلب سنكع.

 1فن50 209. 198 7,398. 8, 7

17 00 

 2 11" 17 15 0 117 26 0ع

  71١سرك ا: فكو. 50

 4 1 فكو. ل 1 جلاد 115 ءطط

 جلاد ل 1ع امكن

 7 5 اًسِجولا.

11: 19 15:7:580( 

1 

 18 18 20,1296. ]طع 826, 240,



25 

 49 ]ع ٌىردلا٠

 | 2 58 اه تاسجاهو.

 50:8 يشوف ذولا و

 57 ١ع اسكتم.

 عك 15 (ءطعتت 59 11. 59 هؤعءطغ نط أ

 أ جاتك ا هرتوواطعات 7. 64 ءاصععاعمتم-
| 
 أ

 ردع: ةاطعدن 7. 64 ةؤوطغ اطعتتتةعاط أ

 أ ود تعط عودت 5ءالع
 ب

 را الا

 60 1ع نهضع 1

 09 1 سبح تك ع عولولاج

 اا
 | 6097 6417 110١ سيحل 118 46

 ادا" و املا

 65 '1' 6. ٠” سبح) انندجو.

 66 [اسبقمو 1ةاسعاط ندع اسيقمو.

 | 268 1' 6.5. سنجغ) ايصع 1ةاقءاد

 11 ا 11 اسنرجم 6

 | 0 همنا 8118

 72. 73 1 سجت.-19 8, 21.8.

 73 + اسحخت ؟ه15هط ةننن اسيخت.
 تا

 د 152 [اقلاك 9

 0 إم ا

. 

 تا عبر) عجر ردقو.

 آه 9,456. 14, 5

 25 19 14, 55 ةضكو.

 26 1 سهد.

 97 "1" 6. ؟. سهد) المرو افق.

 زئاعدقو '!' له3ه. 19 7, 83

 نولب افق:
 98 711" سيك. - 19 5

 31 1 هتعطق ؟د15ءا ؟ن>: اهتعطق. ْ

 33. 34 1آرطع 896, 328“. 4

 هكلاض ىنز ءطوصكم 5 2. !8).

 35 1ع ليللا اذا. + ليللا نا.

 36 1 سكرع. 188,14. ©1172:

 39 ]ع ءايلظ.

 40 +غ ا اني ةةاوعءط اند
 3 3 0 هذ
 42١ 71" (8: < طرا) ايصلا غفل

 لح 199, 12

 هه

 43 '1' طرا. - 139,29

 44 '' صين. - 18 8, 9.

 4 نبك

 48 1 ن. 16 اصره لوط ان |

 اصرخ.



26 

 94 11" سدنرع. .8,18 13

 د 1ع سارلاو.

 95 ل 117 546 2 16

5 

 96 ظل سعف. 13 8, 60.

 97 "ن6: نيسق) :١ نيت

 اًسكنلا . - 198 8, 60

 اال

 5 هع عودتنا ءارّذ فك نم.

 13 ٠م ةيودلاب.

 19 1" هرت] عةودنأ اكاجا ننم نم

 ١ بيط ن0 ةتتعات كخا بيس نم

 24 + عضام.

6 

1 18 19, 5. 

 2 1ع اقيرح.

 ظ 8 28ءاوتت

 | 9 8عءاحتت 5 وع ىنطبا. 1

 11 سار. - 18|

 77 15 5 2 اًمصع.

 78 16211653176 ليغي . - 19د

 50 '1' (ذيغ) انوج ءادءالا ليغي

 01 121 تال اسار ءادذعالا ليغي. |

 اد 4222. 5ك 15 49292 11 1

 79 1(. سدرف) الكلكو (ةن1

 الهاكو) 1ةاموان. - 15 8,44

 80 128,133. اًسوهأ نم اسرهم.

 81 1ع افق

 55 26 سأار) أرسنف 1[ةافعا

 - 19 7,407. 8, 131. آططع 826

 345 *. ط8توؤونم 2

 84 1 سار 1 سعر. دمع 7

7101 

 ةذا11 06 سعدر) كحو.

 87 1 ةبلب هلكوط لح ٍةَيَلِب

 1ع رسكتف. 58

 90 1 ليبكتف ظة15ءط نان لبكن.

 99 ٠ع اَسفنلا.



 هدد 117 اورفتشا 1[جامعاط نت

 3 هس هد
 | اورتغشا. سس 11ه ازرح [ةافعط

 اننا رو

 2600 11 0 اضرح [هامعان اند

 اضرج. 1

 927 2 1 275 نعطلاب مهيزجت

 | اضرف اضرف. 1. 0001.

 5-1-2810 اضرف نوقلي ةراقو

 اضرق. 0 ١

 99 21275 ّلجالا ىضقت ىتح

 انفمنسلا 0 م. 3: 9

 80 2 1 975. م. 3, 9

 831 + 2. 1ع اعفص ءردتوعان عاتك

 ا

 ١ ةندنن اعقص.

5 
53 

. 
5 
 32 1ع هدفا اضم

2.69.6 

 1 لك اطعانإ كاع طظطوطو. 5

١ 12519,1997. ١ 147 

  ..--- 1١طان 1. لاغ "1" 9

 لع لاَمَح , ةافءط ( 2 5 9527 14

 ؟اند لامغت.

2 

 اع اصايقا وون 1ةهالفءط 1اننخ اووف

 اصايق.

 د0 04

 1 #1 موقلا

 2 18 مهوارس. ظ 2 ترا
 7 © 52“ اوقالف ةاننخ اوفاوف.ح |

5 ,13 15[ 

 2 ل ظ

 9 1رطع 826, 118 5. -5.

 ]3 ] 215 5 0 -::3:2399 ١

 اوناك 1 اوءاج. اكاءقم ط8

,86 ,8926 

 10 21275. م. 8, 399. اع

 نييعاظ
 12 1 6. 7. ضر) مث ةنمخ اذأ.

 ]را ءدتكو 18 9, ظ

 183 1ع ٍدعَب نع

 15 18 رشكلا. ْ

 17 1ع نكي

 99 17ه: اضه احوبصز 162-

 1ةةورتن ةدتح 320 اك

 24 2 1 975. م. 3, 9



 26 الل طا

 27 +6 1. !؟ع طابلالا ؟ةلهءاط نحت

 طايلالا. - اع 220

 58 1106 طرش) لغو 1ةهافعط

 111 لع. ت129:9097 11

 29 1 6.7. طرش) ليللا قّجرو,

  19 11, 429, - 19: 90 9وتعطل ١

 ليللا قيرو.

 30 15 19, 40 نينبَي ِفَذ ىل

 هال 15: 197

 39 17 طبر. - 19 9, 174 6

 ا

 : 341 110! طئ«س 1: طقس“

 355 15 لهو كك ]5 1

 836 "1" طسف.- ''ه>6 طاطسقلاك

 ؟ةلكوا نتن طاطسغلاك

 37 '1' طسف. !ع طاقيلاب. -

.3 ,9 13 

 938 1 11 لفري [ةامعط نت

 ٌلَقرَي 1 طرخ) لقري لطم.

 ل 15 4,165. 9, 5

|| 
| 
| 

 3 18 ةطسبب 0

 24 فاما ككرل]و 17, ةرضرا 6

 هين. - !ع طاقسلا.

 56011 شيكل 18 87 1067! 0

103 

0” 2 0 

 8 10 )6 0 طوطو) نسمح تعلطعت.

 ال3 ل اما 1 1 نغضلاو.

 ]8 9,312 نم

 ٠ اع سمخ 14

 15 16 قلك.

 16 ]ع رفض

 17 6 0. !ع اطغلا ليق اذهان

 اة اظطقلا لبق. 0

 ديبيلا لبق ثدرو.

 18 '!"هدن يلح ناك ةة]كءط اننا

 يَلَخ ناك 1 2 و

 اذك2129,251 اططارقلاو ككخَرامناك |

 1.50 ةتتعأت "ل طرق 11. كوط 55121

 29 1ع طايخلا.

1 23 227 

 93 15 4, 206. 1ع اهناتك



59 !1' 5, 185 )02 8523( 

 60 101عوء2 ؟' ءدنو [1عوأ طتتت“ وبأ

 ١ كلم 11 57 108 كن وأ هد

 1023٠

 هيلا

29 

 ا ا جلا

519 

 م ند

 2 نانليل 1 جامعا كنت نيتليل.

 د 0 2 مطب)

 | نيتلبق . - 15 3, 287 (طنت 170:1

 ادهداتصع 7502 نيتلبق).

 5 + هت لج ام اذأ ةولوءط نت
| 

 5و هو

 كذب ام اذا. خس قة 3 لب:

 50 ]ا

 11 عرس.

 10 1ع

11 776 974, 5, 

 كما

 4 ذا 19:20: 136: يول

 ديالا

 99 1' طرخ . - 14,165.

,149 ,9 13 49 

 4 124 نبكلا. - آخ ٍطاعبالاَو

 كذا 19915

 0١ 1ك رمع ا 110,177

 ىطاس ءارجلاب نيديلا رمغ "0

 طوطو“. ك0 ةتتعاط 138 19,107, ةطعتت ١ نيهدلاك اند نيهرلاك. ل 18

 نيديلا مع, دستأ لعات 7 3, 237 هطودقهو. - آب أعرضم .

 ريغ هلعل.

 48 1' 6.5. طقس) ميدايالا ناج. ظ

199,12 - 

 49 '1' طقس. - 13 9, 9.

 كاز كثب 5 210 ل ىدري

701 1“. 

 53 1 طخ

 55 1" اطش. - 199, 219 8. *. |

 طيش).

 57 تافللا.

1519 58059 

7- 
 ايلا

 58 '1'هرغ] ءووتخ 1. !عع قص 0 اكش

 ند ال158, 195 للح 6هد
0 

11113(> 



030 

ِ 

 ٍفارطألا ٍةديعَب ةئيهل. 5 ةنِهِل

 ١ ٍفاجيإلا ةَديِعَب
 50 8 204* سىىدلا لمكتسا.-

 7م 1, 4 رهذلا (ةن َتَوَمْلا)

 51 2 1, 244. 8 204 * مرتخي

 ظ رهدلا: ج115ةعرتلعتتت ةتتعط ضاع

 ظ نالالاو نيلعالا ىلع ان. 50 ةتتعط

 ظ 2 1, 246, جطعتن دصتك لقا

 52 2 1, درهم ك2 1160و

 ه1 ظتطو). - 15 11,4 8 2043

 تش عر.

 595 15 نالدلا'

 54 '1' 6, 109 (ه2 1103).

 15 11,4: 9 (صتت طادعةومأ نم

 فافذلا).

 55 1 5, 36. 12 9 رسنلاو.

 57 1 اعزانف 1ةادعاط نحت اًعزانق

 - اه نافخ.
 58 85 2045 نصل 2 1, 246 نس

 1 6,188 فاهرس .... هتفشقوس٠

 ثم د هلع 132 زد !'"ععغ ددتأ ّ

 (رملا هقفعرس) زد 1' 6, 138, 3ع“

 كا اا

 18 + اهلين [جامعاط تحت اهليل.

 18 فاذدغلا.
5 

 5 مك 19 ]عع عضا

 ماا هَ
 23 1 1. 1ع عضحتبي 101 هضكتب.

ّ 

3 

 95 1ع بلج:

 فالجلا هاون 111 فالغلا

 27 اه ٍفاَلآلا نم ٌناّرف نْيْعَأ

 929 1 1 فافحا ةةاوعاط لت

 فاقحأ.

 0 ىِوْلَي ؟ةافماد ظن ىولب

 38 اه لآ َتْمَك

 39 1 1 مر [جافعاح انت

 ا
 40 + 1. 14 فاححلا, وود

 فال

 41 6 ّرهبأ بيبطلا

 49 1ع ىطْوْطْفاَو

 46 8 2045 9ددو]. © 1, 246.

 اع فاكح لا .

 ك7 © 2023+ ةقرف يف 50 ةتتعط

 رم 1 ميما عونا ةفرغل

 1ةادعاط نحت ةقرفل. كك |[ || 06



 دك و

 متعطغ لعسص 18132838 طءزويواعويأإب | ل ]9 12, 51. ل آي يزاوي

 32210 رعاشلا لاق. 2

 59 '" فكا. 8 2045 ام'اذا 2 قزاأ 1 اقزاو اهليي.

 داع كل 18 ضآ اه اذا. ١ 4 ةطع 896, 55*

 59. 60 2 1, 246. 1460. 80*28 5 +1. طه نضفني هادو كالت

 ظ ا د + 11. 1 أرتانع [ها1فعط

 5-6000 20947 "1 لفك|+ 012279 | 2 ارتنع. الط ابو.

 فاكولاب ان. ه0 17 6,271 ن.1 2817 6 +4 نجما اذا لفدط ىلع نأ
 ا

 (ىه ظ03). ٌْ لخغا. 1620165516: ذأ لوقَي
| 

)011 53. 

 61 2 1, 946 د. 8 204* ىذلا ١ 5 نا 111

 ٍقارَص ىل ىلذنغ. ق6 28*| 9 اه انّوَشُب اي.

 فاوص ىنتيطعأ ىذلا. ظ 10 + 11. 1ع بارسلا نأ 2و]سءاط

 69 7 9,366 لّفع ام ريغ نم. | ؟ة» بارسلا اَذإ. - 7 7,10 اذا
 1 170 15 ال ريغب راطتسملا عاجلا (701 8033). 0 3 3 55 535-35 3 أ 5 :ةانوا

 5 2 الو بسك ام ريغ ام 11 18 ىشغتو.

 فارتحا دع (فرص) اه ريغب 12 '1'هرعغ] عووتتأ بوهسلا 11

 فصع. “ نايشلا

 66 ايي كازاج د
0 

 هكا 1. 2 1 (قلم د4 لقر) معال

 1 1 قزا 1. قش) ظ (نت بر اير. - 18 13, 2.

 ىراوي 1آجادفعط نت ىزاوي. 2 6 11. 8 تالفرملاو 0



 ل ل

 1 لقر 0711 350, 5ٌر ل 1ع 07

 اق 3 "هج عدوا شو لذ هب 11

 2 4 مل قلم 111210 قرو' 15 سولف هب.

 12, 254. شمط. 176. طع 7 4 6 1١

 181 1 7 1 كيبهلا 5ها5هط ةن ديبهلا.

 4+ اع ىقرو٠ "100105526 اكتر كيبهلا. -

 7 + 1. اع لج ةداععط نت 0 1 كر ربقلا.

 8 1 حايللاك 9 1 0. 18 مهيشغت 12150 [انح

 10 + كرووس [هانعاط ند يوبوش. مهيشغن.

 11 اع ىفزلم. 11 1 كتع . "10219531 اكناوع

 12 1ع انآ. (ةاتعا '1' - [رعووتتأ).

 15 1 قرطُم 12 1 6. 7. ىكنع) اًدرح.

 20 11610321 6 ىقنسن (لعرم 17 + ا. عع تءيللعق ةواموط انت

 اخص 616 00

 21 181ءتلمست 1. ٠ 18 1 ه>416ةدتخ اكلاهملا اهيشجن

 928 غلبأ نا. 16 غلب اذا. | اع ذس 104: اهيشجت

 26 #1 ٍقربآلا. 99 1 عمو. 2 1تإ ل

 97 + هنمم ظوصلع دستتعاتتع | ملوعط ع ملك 1 ايجْوَم

 قو و0 طع ]عع دس "هدأ 928 + 0 [ةامعط اح

 28 '1' (ىذأ) رس ىذا 13 اه ابشلا“ ل ب "أ

 53,060 ٍقأتم رب ىذأ: اككافسلا»> 1+ اهاتسلا

 99 1ع عطاف ال



033 

 44 ]مع نأ.

 48 ]ع طشنت.

 51 1 01:1 اًميهف. "1" هرعا] عوولتأ

2.69.44 

 11 هه للقلا

 9 19 13,157. 1 7, 976 (هد

.(11123 

 92: 3 ؟ءاطلخ رض ل

 5 19 1 ل5 لّدعتا

 6. 7 8ءاصهت 8.

 0 ناسا

 12 1ع لخاتم.
 أ

 13 نينسلا نم, 11 1[

 ىنينسلا ري 1ع '"هدعا 0

 14 1ع ندرطي.

 16-124 1ءاط]لغ ة12 1: 0عوعاب

| 159-94. 

 19 : لهيهالا 1: ليهالا.

 923 "عع هووتتأ ٍتارثادو .

 241.1 لولا ىنينسلا لاوجأ.

3 

2 

 4 "عع ةووتنأ ىنعط فانك

 5 18 نلشنلا#

 7 4 11. ع نمر.

2.6 

 4 1 31. 1ع |ذب ؟دا1وءط 1انن' ىذب.

 ط8 تالاوطلا

 5 اع داقنتساو

 7 1 ىداّرملاب 1جاوعاط نحت

 يدارملاب.

 ري

 17 186 نيصي

 923 +6 0. !ع اقسابذ 1ةاكءط 1اند

 اقسايد.

 29 6 11. 1ع اضوخف ةطذاقكأ كفوف
0 
 36 18 انبوم.

 38 11. 1ع الايعالا: هس طظمسلعر

 ةتنعط طع اع, هلك آنعودت"ا الايعلا

 (م عطا عز

 48 1 11: 1ع رجخ



 53 + لوغو د لوخو داموا ل

34 

 نرد 1 كا

 61-56 ةءاطلخ 12 82. 1016 [7 هنؤ-

.62 .69 

 58 1 11. ]عع لّيخلا ليخ. - ؛

 أ 13. ]ع نا ٌلوَعلاَو )1 نأ

 59 1 1. 1ع لي ا, 1 عوق عال ليلا.

 0( عجري [1وام عا ؟اننت عجرت:

 68-63 [ءطلخ ص

 635 ول . 290:0 1 1 6

 ظ 1018ع 2 1 5.

5 

5-6 

 4 ندع

 1 لجرم ٠ 1و 14, 5

 اا ١١

 8 رايد 90 12 5 :

 30 1 ءارغ [ةامعات ظنت ءارغ. ما

 ٍليِشصْرِي. -- © كلاوك ؟ةاعواط كانت
0 

 يللاوك
 65 1" ءعاتضوتطل 0 راج: 50 1ع

 ا 1626. - اآنع لهمملا

 66 ا ِلَّذَبَم ىَذَت

 3-0 [ءطلخ 1 1

 20 1ع ناويد.

 5 تقاتل

 80 1ءطلغ ذص

 1آ5 145

 ت7 الو ظوسلا لفخ ال

 ةمماهجرك لع

 ظ

 ظ

 أت # 50 ةتتعال 1ع.

 ع 1 ٌلغت مل [ةافعا نت" ّلغت.

 د 8 لَكَ

 32 1ءطلخ اح ل

 84 + ا. ةضاكر

 55 1 11 ]0 0: لك "ني

 37 1 لحمه. 15 14, 4

 39 طتقوررم 30. - + ه1. اك

 نابع.

 4111 ليهلا 12 ليملا'

 44 اب ةقارج

 ك7 1 15 وروما

 48 1١" ضفر طعس. 13

 ل 18ج ىقسي - 15 طيلشلاب

 49 رب ” 1516765. 00

 50 1“ رف يبن. ك6

 8 ءزجتت 02,



 88 7 (لم ا. لظ) ىجولاوكشت: | 2109 ؛ «. 4 همالقا ند همالف.

 هيل ليا كح اون 195,446. 14153.12 97

 427 ه4 110 25,3527 لشفلا

 د 1 لم ةياكولل ,:1592 1“ |

 (لظ) للما رهظو - 13 6. ظ 116 1ع مارتحاو.

114 15 4, 8. 

 رمد 44 للما 000 لمزأ.

 99-89 1هانلغ ذم 1 ١ دم اهلل

 90 11 ههدن تافجاز ىف. | 157-190 ةهطلغذس 2

 1ع ليو ١) 128 1 ءاضق اذ ملعون

 92 4 1 اع رازجأ. ظ ءاضق يذ. - اي وذ.

 94 1ءاطلغ ذص 2 ١ 2 129 آطو 826, 118* رهقي انت

 98 ا!« ثال. زهلي.

 110 1 لجكت 1218:87:15 ١١ -186 اع اذا“

 101 1ع يداهي. 141 + ةدتعط عرفت 1120 ىلنخت :

 103 198 13, أ ه0 عب

 105 1 قرو ان. نرش. 1817,218. | 142 1 |ذه ةدلهداب ؟نن لَه

 12, 7, 144 1 نفر. 1817,

 106. 107 ةءطلغ ذه 2 ١ 148 +. ع ةاضعلا.
 107 19 19, 234 رثالا ةوافط.-- / ذقد اه ل

 ١ ان. او لمجلا دلك كن لمجلا“ | 155 + د. انه ىلكعم ةةلكفط

 108 ]9 14, 4. 209,399. | 8 لصعم
 رت رح 0

 ه- 3

 ع 1 1



 5 ١ رفق اع ىداغم - 216 لا

 2010 18 لايتحا' لفظا "ه1 65ةه16 لكعبو

 3 1ع ٍلّوغملاك. ا 1 (عموعرج 035 181 عاتتاتتمل).

 اء لسا 26 اه عيجتسم

 20-5 و
 10 عا. 8لامهتتنجط 9 لووسم 32 1ع اذا.
 سهو

 نيورم كلا ىلا )"5 6 لفغم ... تمِلع.

 3 1 لد [جامعاط انت ليحل )| 3 1 1 لب

 24 1 قربطت. ظ 0 اك ك1 ل

 2 تعكف. ١ 45 ا رك 1ةلكعلط 11 رك

 80 1ع لس لا ظ 50 '['عرجك] ءووتتأ نيش سل 4 1

 31 1 هنن ظقصلع لْيجآلا حويك 1 تباس.

 11. !عع هس ظقطل: لّيحألا. | 51 1 لغزنلا 20 1ع لغزتلا

 ١ جامعا انت لعزتلا ل 1 قتن.

 كل ,8 ,19 .109 ,8 .398 ,18 19 ١

 5 لغشأ ا 5 حارملا 1 1ع لغشأ 7

 ك4 15 127 ظ 53 '1' 1201 19 716 661 51.

 9 "6ع ةهووتتأ توبيغ ايضاحما 1ع لدفع

 لك ١ 54 ]ه 18, 3

 16-14 ]ه1 509. ظ 55 1413, 589 فتك اًجوعع

 - م © 6 0

 14 1 ديربلا رم : ١ لكشالا شائف تجوعأ.

 17 لزجسبلاب قا مسلم | 50 ( كافل نكمل 8

 16 لّذَجبلا. | لقلت.



 دل را

 58 160165926 تابنحم. 8 98 ']' (سعر) لحتيلا بورعب.

 00 | و9 اع لقلت.
 59:60 "17 لمر. 15015 | ” 108 آع انغ ىذب [ةافعءاط

 69 اع اَهملا. ١ ةنع ىَنِغ اًقِب. اه ىِلَكَُم

 63 آه ىّوش. : ١) 107 ا ردع

 67 18 لُمأِب ... لمآو. | 108 اع اَمآ: 18 لقغأ.

 70 16 نهتاوصأ 109 + 3. 18 ىلبع .

 71 + لكت هلهدط نع لكت. | 1114 نو دعي لمعة ندعي

 77 غن. آه لتاكت. ظ 112. 113 18 13,

 81 18 لَّصفم. | 114 1'هس1]6وون5 نم صقل

 85 1 لفرم [ةاكعأح نت ٍلِقرم ظ لضعم ضعم رم

 86 اع ليقملاك. م

 88 طه رثح 3 ظ 1292 1ع يللا 1

 901 + 1. ادع ىلتام ةاكءط ظنن| 127 5 3. 8 مصأ لك

 ىلت ام. ظ 130 1ع لَكْيلاك.

 0 امال 1 وشر فلا

 96 1 (سعر) نيت ساعراب. | 139 8 ٍدرَبلاك

 رراطوصعم آبطع 127,403.”826,111 2 133 18 لسغملاو.

 رنتك 06١ ]رعووت شاعراب. ظ 122 عيطسي ال.

 97 17 (سعر) اذه عرادلا. 2 136 + متاضرو 1و1 هعاب كنت متاضر.

 1و 896, 111". 1 (مضخ)| 140 او كقمس
 اذه عار لا. - 15 15, 714. 5. 141 [ لخرتلا 1215011 ان: لجرتلا.



 6 0 ملعلا ٍتنج ف

 7 1 مهد  مضآ ىلا مضآ.

 8 ١ ىبابعك - اع مظع.

 و ا. مكللاب.

 10 6 مظعلا. 1ع مظعلا.

 16.17 8ءاكت 279

 هسا

 6 نورس 1 ناورمم“

 8 12 16,7 مكراج ٌْعِضْي ملو.

 12 11! مص) ميصلا نم.

 ا

 15 مص: 15 ل57 0

 14 14 م ركلا ىندا.

 18 0 102* !دقلا نعج 1ة15ءان»

 19 6 اًبضق الو هاا لع الو

 | 10 اهي
2 ٌ 

 29 ']' صيع.

 8300: 11 ضصيعر - 13 8, 7

 ١ كرطو 896, 8915 ت + مظِع [جافعا

 11 مطغ :
- 

 143 1ع لوعيلا.

 145 1 لكلا 001 لوقَع

 1485 ]1ع لفرملا.

 157 4 0 داموا نس لجنو: |

 1 (فخلا) ليكارح ىو 168
 هاو كيك ارح ىو ©1650 ]8

 11117 2571 كك ل روك 1ةاععاحات عا نت

 بلغ .

 164 1 3. آاعع افحل ةهلكوط ةثحت

 افخل. 5" (فخل) لّرهلا صالقلا
 !هلمعاط لدهلا صالقلا: عار عزت ظ

50 10 0117 

 165 1ع لفكلا ةاقسش.

 167 1 07 ىبحلا [ةامعاح انت |

 ىبجلا'
 168 ؛ ماقملاب.

 ه-

0 

 169 1" هع[ ععوتتأ فكتقاو ْ

 لجيلا.

 مههكعكلا.

 1:12 7 ء ىينبش . - 19 1



 ا م ا

 | 60115: 300“ نو ةيشخ٠ - ]عع

 0 13 لك 601 200 اال
 م 11 ١

 24 1م امرك

 26 ]2ع لعَسلا

 98 10241 هودنخ لقم ىزاجملا

 ا امدق دق اام.

 29 1ع هوة نأ كاكا ىنح

 ايلصا ادبع.

 950 1 مظْخَو

 31 1هف1هههنك اَمَسْلَب ىنار

0 0120) 

 40 + لعاوق [جاوعاط نت لعاوذ.

 41 اع قئاسلا#

 42 (ترلعلا !1و1ةعا أن اًيولكلا.

 | 1 َبوُلَكلا حيميو

 دكا

 2 1 (مسهس) 13 2 2318,

 197.١ ,15 ١ »ن8, ةقكن له 15, 5+
 9و 2

 4 1ع نتللط. 2. 3, 4

39 

 31 1 6.5. صيع) جني بعص. 53

 33 م لوج.

 934 اع اييضم.

 36 ؟1'ه»1ه5ة26: سانلا محازي.

 42 1ع ٍلاحب.

 43 '1'ءع16]0ة316 همكاح (؟ندن

 هماكح). - اع هماكح. - 4 قوف 0

 ميمالا ةاكءاط ةاننخ ممالا قوف.

 44 121 6ةةلتأن معنلاب اني وتحا

 1110 معنلاب انيوتلا.

 48 '1"ءءف]1عووتتن لالظ ىذ“

 2 لا ا.

 11 نك 1ك. 60.

 2 1 ( ىنك)ا: نكت لابيخ٠ ع

 15 16, 222. لزكتأ. 012.300 ىنبل.

 4 ]م كنع.

0 

 12. 13 ةاط]ت هنن,

2 105 0 

 19 1110. نسل ]15 4, كج 1. اكن.



 22 2. 3, 4 مقست ملو.

 93 '1' مهس . - 21 392,

 18. 15, 201. 18 منبأ ملع.

 23. 24 2. 3و 4

 هللا (مهس) خا الو بإ 9 0-

 رتل 1 كك 18 15 0

 25 7 مس. 13 4 160

0 151 

 20 117 5.7. ىلم) ءاحلم ةلوصوم.

 كف 11.5 كم0 ناكولا)

 2 1 6 ىم) نم لفكو

 هةضك 59542

 99 1 يلص. - 19 2,4

 300 1 1 1 فر

 مدخيلا. - 19 24

 تا ل بلص 11 مدأ. ككل 7

5 14 14 ,9 

 39 15 14, 369. ]طع 826, 11

 مشع 18 ١

 338. 34 1' ساس. - 19 5.

 35 1ع مّيَعَن

 359 09 57 5897 ا ل1

40 

 5 2. 3, 4 يابص الو.

 6 1 (ملهد) مسرأو لملط.

 له 15, 1020 16,855: 6: 92,04

 1 1 (مدهد) مدهد بلا :لهع.
 5 0 و غد

 198 15,102. 16,85. - اع يونلاو.

 '1"عج1ةوولط 11. 1 ملهيلا 1

 ملتملا.
 97 1 11 هكاورأ

 1 17 (موع) مجالا حاير دعب
,15 19 

 12 0 حايرلا, ةاتت 20

 تالا
 [4 7 (موع) رو 18 15, 6

00 
 15 1 (موع) سفنلا عجارق.

.526 ,15 18 

 16 1 اهل 12207

 19 م. 8, 54

 20 72. 3, 554 ضايب لعب.

 21 1«د[1«هه2 ميهالا داوفلا.

 18 16,136 مهيالا ناوفلا. |

 "1" هرعن زد 1ع ميه -م.3مهيالا.



 56 1 (ىلس) مّلسملا ةبعكلاو.

 | س19 15, 0,

58 ْ 
 | 01 مطك [جاوعال ندع مظك :

| 
 م. 111 554 رارسأ برو.

 50 51 مظك اهلا 1

7 ,90 .495 ,15 .459 ,9 

 52 1 طك

 58 م. 8, 554. ال1206. 53*.

 09 1 نومري“

 60 +1. ]ع ءاملظلا ةبحلو 11و15 ءطط

 ةننخ ءاملظلا ةجلو. - ؛ مشحتلاب

 1و1 ةعاط ظننت مشجتلاب.

 15, 285. 18 لحاوف.

 اع هيطش ىف ميخلاك
 لي 8 ةاكح 12

 0 5-- 1ةاسعط 1 ما

 ]ظعءاكت 5.

 79 ظواست 690. - + قي
 2ع ري

 ماشملا م01 1ةلكعط نت قيرط

 مئشملا. ب ل ةعاتك 3,266 ا12111-

 انه ملثتملا قيرط نييماشللو .

6 

69 

ْ 0 

41 

 40 م. 111554 مكفألا لاثالاو.

 41. 49 م. 111 554

 4 12 15,583 تاومسلا ىراب»

 م. 111 554 تاومسلا ىناب.

 د0 1 العلا[. - 1117,

 60 مسقملا نلليلا: 50 ةدتعط ْ

 طم 11 366 (لتتنعأط نسحلا 6رن- ظ

 !كقد). - آه 15, 48. - م. 111554 |

 46 1 فلا. 1817,222: 15,48. |

 اه تاطناقلاو. م. 111 4

 47 1 فلا. - م. 111 4

 اًعِلاوَأ 1. ]6531+ اًنِطاوَع و

 17,222 ةكم اًنِطاوَقز 01,48.

.0 21013631 .354 ,10 .162 ,920 

 © 1320. - آه ىيبحلا (- مامحلا):
 0. 4, 285: ىمحلا ...ةكم اًمِطاوق

 هدتاعل قرأ لتتنعط مايخلا

 48. 49 11 مسق ان: مسط. ا

101110 

 50 '1'ءع(]عووتتأا 1 ثيحب.

 ع به م

 8 مالت.



 7 را دا

 تو
 لقت: "16د

 101 1' (. +. مز) ماه

6 
 عوفي 1815ه ؟اند 3في اع مُمذلا.

 اه 15, 165 ماه

 109 1 ممزي

 103 10 مق. - 19.15, 395.

 ) © 50* ميغتلاب ماوقالا.
 104 © 56* ماكالاب ريرع رسف

 مؤلم.

 105 1ع تيكح ١- ذأ!

1 
 مدرع درعبز ءانوقو 12 15, 2

107 

 | كك رعب عرج عمل" عالم ان

8-2 

 108 16 ميضي.

 111 ا تايسارق»

 118 18 14,271 ريف لوقلا ضب

 118 اع مدلَصلاب.

 121 1 مقفي.

 122 4 مرالا.

 124.195 1' ىعج . 18 14, 8

 127 164165311: تولغمب سيل.

 20و 5

 129 1١1 لارج وذ:

49 

 "3 8عءاوت 0 ف قارعللو ْ

 ايانثلا, - لوعاتت 3, 6

 15, 326 ايانخ ىقارعللو (0165 8 0

 لكننا معرب. - + دن. آم ؟ةهلوعط

 ايانت ىف قارعللو.

 76 1" (فصقت) كف ضصقكا 5 |

 0 ا

 80 1ع ىمنعي ال نأ“

 82 ]ع كنا ظ

 854 طتقذدتسس م. 5. ظ

.7,509 198 86 

87 18 7 502! 15, 55. 

 88 ]15 15,315. 0101ةعو31

 1951020: 39, 4: 0: للك

 8و و. 554-111 2انسلا لضت.

 91 1ع انَّمو: ظ
 ك3 ل مزق. - 1915,377. اع ظ

 ٍددوَسلاو
 3 98:100 717! خا

 98 1« اذا.

 كرو لق 16



 هد يم د

 181 1 مث. ح آه 15, + 161 1هع1هههج6: نافح اول.

 136 1' (مجرج) طناق نم هناك | ؛ مكخلا : ل عا] ءتعاطغ 7 عووعءت مكخلا.

 - 139 01 10470 مككس [جامعاط انت

 137 ثسا. 187 (لعس 8313 6ءت- مجلس.

 عع1عع6). ل 15 15720

 138 9-18, 3 أ 1017 (مثمث) ليوط اًشخ

 139 1ع( 65ةمأ نقع ىذا | ب 1طءطقو 12 14, 9

 مط عع لك ردكا د ىذا ل6 ظ 170 1ع 0 5

| 
 21 1 6 10. كيلا )فلخ. | 2

 ه-2

1 

 142 '1"ء1ءةدد ةتتعا ىصقا 1 1' مكان. مغ. --

 مفلا. 1ع ىلاوعلا نأ أ 8 1" 6:0 ةبغب . - 1كم

 147 اع مطفم 12 15, 357. 481 ه. آرطع 826, 2995,

 150 1' 6.7: مسلب).مَسلَبملاك | 4 + ُمَعْشِقلا: انه معشقلا.

 151 1 6.5 قراأ) ىبككت نم: 5 6 لسالاو.

 ءطءصعم 18 3, 7: 11, 4 | 8 + 1.8 تايسارقلا

 159 1 6. > ىقرا) قيرالاو | 9 1 14, 338. 1 (مق) اّمَل

 منزالا: 50ه ةتتعاط ]آه 3,7: 11, 984. | أوعد [كطعرتفم 12 14, 334.

 - 18017 منزملا قيرالاو. - | 10 1 مت. - آه 14, 4

 11. 1 قيورلاو 1هامعا نت قيرولاو. 11 ]ل5150 ميعملا مهيع

 131 110 تول ح اهل 14 16 فَكنِجو.

 155 15 19, 6. | 1ع مصحة



 1 10 لية, ةهئف 0

 أ 3, 58,

1 14 

 99 110,16 وهف راعشلا ضغ

 مجز ىرا ها 103).

 24 طع.

 25 11 لك 0 فس" اقلعم

 اون). 198: 15, 396. 8 604.1

 18 117 مقيق. - 1815, 396.

 181 604. + 0. اع مقمق.

 21 (مضخ) اوبطخ : 1ئطعتقم

 آه 15, 73. اع اذا.

 25 1“ (مقمق) جاون »ل (؟جانعءط

1 

 3 هظ

 ب 4 11.18 مطسأ.

 26 1 مهكلج. ح 18 1, 334 |

 ١ عوامواط ةنن» اقلغم .

 27 15 14, 319 ءالخن ةنعطب.

 | 1ع ةنعطب

 29 6 نم شيجحب !هاكءط 11

 ىنم شيعي. - 1214,319 نيب أم:

 30 1 مقب. - 19 14, 9

 لآ هتتنوأال 263 01 013٠

 م11

 3 ناعقتلا 1ةامعا اند

 97 1 مخلج. - 19 1,334.

 (ةتتعط اريكلجا): -13 14 0.

9059© 2 © 

1 

 14.310: 1 الا

 507 511 7 كهن.

 31 18 نأ

595 1 0 

 35 01 ل ومو

 دن

1 15 14, 4 

 5 16 م

 10 + ان. 14 بابعلا لوول كمن

 تاما
212 1112 1117 



 3 1 01 ىفافج [ةامعط ند

 ىنافحز هدد 183206 0658 65

 ة1انت ىباوخ هلعل . 13911

 ىباوخ نيب. -- #1 ىفدو.
 36 طع بوق.

 38 1 1 1 ندملاب 1773:111:-

 ١ ةعطعتساتعاط كنت ىتتملابا

 41 4 11. 18 ةننطق [1جامعا انت“

 ةينطق . ب 1ع ىنطقلا دوجأ :

 49 6 اهطرق ةسكامثا اهُيطرق.

 43 1 اطني جدددوادغأ اطين.

 هه كتاور ممل كك 1ع ب قنح
 كس 1

2 

 ل نزح. - 138 16,

 م 115 2 11

9 19 19, 83. 

 5 1 (رسق) ىرسيق: 196,4.

 كك 0 ا ىرسنف. 13 6, 0

 ل

 4 1 11. 6 ىنطملاك: ةاتت 50

 هاف ]نعووتتت ه1 61د ىزظملاك.

 6 1ع ناينغ :

 10 ىناح [ةافعا نت ىنح.

 121 35 1 ىنغملا [ةاوعاط نت

 ىنقملا. - اب تافبلا : تياكشو

 826, 992” ضع ([7 َرظأ)

 13 13: 17,221 نّيسقلا .

 15 1ع نعملا ا

 16 0000 يوهلا نع.

 90 1ع كئازآ كي

 24 18 نّبملا.

17 ,19 19 26-929 

3 003 

٠ 

 59 اي ٍنْفلا .... مينصلا.

 33 6 د. اع اهتالم ؟هلوعط اند
5 

 [اهتيلم: | 198 19,1810

 هد 152-19 1317 907160



 15 اع هتاذك د. : ةناذك

6 ,19 13 16 

 17 4 ىقزحلا 1جامعط لح“ ىرخلا

 117 05 فرخ.

 20117 (قكب اذا اهناك: 50 3
 ع 5

 اهب. - 1506 يرش لقو. -

 19 13, 261 ىنج ىنجلا نأ.

 21 1 ىح. 15 18,234. 20,8.

18, 234. - 776 974, 83 

169. 1560.355 

 ا كمط.169 نأ نامزا. - 13208.

1 16 25 

 928 11 ريح.

 99 2 ىتح الل

 30 82 هكيأ

 5و 71" تالا 15 20:

 5 سي <

 1 ةبعن .

 دل لع

 3111 111 قرتم 1واوعاط نت

 درع موزع

 أ خر.

406 

 110 لا نك كم0. 14 ىرسنق : 15

7892 005 4 185. 5 115 

 ةاتعطل ىرَسنق 11617 عز ٌىَرَسْنِق ع8 |

 كم انه رج
 ا 0
 '1'ععغمد نعل عا عدد ىرسنف.

 1560. 69“ ىرسنِف. 01130. 7

 يىرسنف. ل 1ع ىرسنق.

 كلا "1! رف 11 رود 11 مسعف.

 م 19511. ةسمط. 194. 19 5, 2

6,403. 492. 430. 2 789. 8 11 

 لوع. كب 185: 0506:1625. 2 1

 ىرواد 1ةامعاط نحن يراود

 1 رود 1 رسعش» 19 5, 2

.429 ,6 

 6 13 18,3029: 1 ءاهكلابو.

 7 1219 هلك ماع لَن

 8 21797 5115قعب نم.

 9 31هةجوو] 104. 2 197 511 |

 مجغرخ ل 8 يعونلاو .

 19 51" يلوا ك0 15 18ر1

 18 1 ىوا. - آه 1,47. 5:

 الحلا ينادي.



47 

 38 19 90,115. 1 (اصل) ىقراج | 55 ا ضر. - 111

 ظ ىلوحلا التو.

 56 1' جل. 123,178. 1' (رلخ)

 رادخالا ر دخمو : ءاد ءزتقم 138 5, 4

 5'' 11016 جات '1' خُ ط7 مودح

 ' فادغ.

 58 '1' خُ 18 3, 128. - 1ع

 دولا قا ه6

 0111 ( حا ومر نا ليش
 | يف ل كو ةتتعا 0 18,16.

 ١ 4, 404. () 495 1ع دسم 1ع. ح

 28 ىرق ءام.
| 

 ند 117 م0

 063 17 (برغش) روزا ُدِرَجْنَم

 68 1"يوفح . اله 11, 86-

 2 2, 2 3. 14 ةدلبو تت 061 آعو-

 1 ةقفخو 1 ةقفخو دا 1

 (ىاط) ىوط 6-5 ةللبو 11101 50

 19 19,296: © 68* ىوط.

 | 1 (سنا) ٌئىروط اهب سيل: 0

 120007 1801 7 تل 1-12

 0 - يأ

 ك1 ]15 20112.20 91+

 كو 0! رج 10014

19-46 12 118 

 44 19 ّىِضَق الو

 46 ]8 كاذو اهرب. - 1ع
 اعلي 2 3/7

 47 1! (ريغد) ىبنيهَدْزَي ال

 ىزقملا لبعلا 11. ءادعرتقم 13 5. 4 ْ

 - 14 ىنيبطي.
 48 1 ريغد. 125,374. آو

,4 ,896 

 49 اع ىرجاح.

 50 1 تامّوكَمو.

 51 1 يىطن 11 يوقف. 18000 71

 20,73: 206. 115,936 هد 1253)

 0202-1 ىطب: 1915 عل

 5 17 يطن 11 يوق. 1570

 206 1ةلوءان, ح ؟ 3. ا8 ىف ؟ةلوهط

 1 ىق. 1ع اهيصانن.

 77 1" للحج اه قر 14



 1ه]ععص ذص 18 ه0: 78. 81. 9

80. 9. 

 79 1 07 عضتملا وه الف

 ىلقملا هلع ان عضنملاو هالف

 ١ اهلفبلا

 81 "عجن عووتتا ىلوح 1 لوح.

8 1515 192:5 .19 15 82 

 ىلجلا لدع.
 883 19 19, 8 ىرارصو: 13

.18 ,15 

 عيل 107 ىرربلا دا 10 10

.0 ,15 

 85 1" (موس ا. بر) ماسلا نم:

156 15 

 86 عادت 0“

 5217 لوو كك 01

 عادت 339. 0

 88 17 طرش. 1500.15. 8عءاصتت

.3 ,9 18 .339 

 7 89 1! اذه

 [ةامعط نحن صفت و

 6 11 ا لفتت

48 

 ا

 "1" ير مط زن[ (161> [رعدوت"أ

 66 '1' قفخ 11. سنأ. ا ا

14 .2 ,9 2 .685 © .296 ,19 

 68 "1" (سنا) ىقلت: اع

 13 7 311 علل دس ل

 ع 3

 ىق

 08. 69 1 يود. 18 7, 1

.02 ,18 

 68 28 يا 15 18, 304. 6

 ةيودإ

69 2 9,9 

 71 18 18,174 ٍدويَح ىباح.-

 1 عولض'

75 1 0 

74 1101500. 5562.- 1219 2 

0 

 05 للم 5505 012 9701

 بايبضلاو.

 16 1 16 6 نم عقر [هامعا نت

 نيو عفر. 18 19, 192:
 ودر_ه-

 ٠ هلؤنتساو 7 757 .٠

 16 66آا  ابحر. 1 78



 49 مدس

 | ]8 4, 314:79,9: 18, 80. 5 131. ك6

 , اضايرا. ]نوع 8. يرا.

 108 '17 ضبر يرا 13 0 : : دس ]1

 ب 0121950: 01

 109 1 ضير ..ت 12 4, 4

 110 1 1 16 ٍةعيِبَو

 نيم 0 5

 1112 1 1 16 أًرمرج

 1 مون. لك 167

 1187 1 ايو

 حاورالا هفغلت.

 119 11! ((فبع)

 0 لفل 19 0

| 

156010. 43. 

13 19, 83 
00 

 ا 1 15 م لك

 و ىد 1 2

 120 1 فيغ. 8 قارخ#
 121 1 (فيغ) 5 بلعو.

 ١ 2 111 ةروقو

 | 123 1؟ ىف. 1917, 204. -

 ظ 15 12, 9 نسل

 124 1+ اهسم:

 125 1 عطيح نسس عاطل ع انت

 د 126 1 ادع ىني 115 ءاد [ا11 ىغب ظ 9 يي لا مه 3 1

4 

16 

 ظعواحتت |

 كرا م١ ردج. لح ]198 5,191. -

 1 11. 8 اربجو اركم [ةامعاط ند |

 اًردجو اركم.

 99 8ءادت 9 5-5 َنِم

 99 1 0 1 بخو [جادعط نلت
2) 
0 

 هينو:
 94 ' طم.

 920,156. + 3. 18 طم

 339. لوع. 111 9 ناد نرفلاب.

 98,12: ا, 399 لثيما ةَبنَشو

 16131 هبشأ هو

 96 1917 9 ىنَخأ كد:

 97 19 17, 399. وع. 1976

 ىس ناكم.: .8هطق 841 َْضْيَبِب |

0 
 10115: ىرتشلا

109, 103 19 19, 6, 

 104 بن 16 ءافع. 12 ءافع.

 005 رصق 11. شوح.

 6, 414. :لوع..11

 106 '1' شوح. لوع ]1

 10 كوع ا. ضبر 1 ىرأ



 16011 قرم. زي لور 1

 1 11. 1ع ع الو 1هاكءاط ندع َىِيَع ال

 171 14 اذا. - 8 ىزلا لجو.

 175 5 او

.49 ,9 19 174 

 176 ؛ هتشيال ؟هلكوا ند همنا

 108 (زوح) هلو نسهزوحي

 | / يزوح: ءارعرجقم 198 7, 206. اع

 ٌ يذوَح

 190! ل (زوح) زوي اك 0

 , 18 7, 206هيفا ١
ٌ 

 1829 14 1. 1 هترسيتسأ [ةادءط

 | اند هذرسيتسأ

 189 ( 117 ل6 هد ان روش

 184 اع هبوب.

 185 + يذلا: ل 13 نست

 | 1ع ةتسكا

 187. 1188 0 ىادف سب ىلكا

,19 .95 ,20 

50 

 127 1 كالا

 128 18 18, 7 ىشحلاو 1 0 0 ء.

 مدن [رعووتتأ ىشحلا 00

 199 17 فوج. - 12 وج.

 130 1 فوج. - ]18 5,155. |

 1ع 6

157 

 139 1 نها. - 19 16, 16.

 141 ]عع 1. 1'ه:2116581:[ 0

 ادغ نيح.

 اع ص 0

 148 ]9 20, 86: ب 1 (ىرك)

 ىرضبا اديس ظ
 143 8 كلم ادع لقو.

 1ك امض

 147 1 اهش. 18 19, 176.

 "1" عع 1 ةووتنأ ىواهش وهف. ا 151

 ىواهش وهف.
 امو لآ:

2 
 153 ؛امو ىلا ؟ةلهعط ةاندا

 - م

 188 15 15,369. اع مَككقآَو

 190 ]14 تافناو.

191 158 19, 9. 

 هم هه #

 154 آ تزوز 1ةافعاط

 1ظظ3 هز ْلَبَم

 161 1 اهنيي سقأغهأأ اهنيب.



 نا -

 هيثر اذ . . . (8قطو 51 مء16عا)

 ناوي ا ل

 1ع: هيذر.

 8 198 15, 1 هيذ) يذ“

 9 15 15, 401,14 ةانقلا َبْلَصز
 50 ةانعات 1' موق. - 0 7“ هيسوقلا . 1 0

 (50 ةتتعاط '1), 96عءن 18 15,4101, 1

 11 4 نصل ا فصَر دافعا اننا
- 

 فضر. ب 1ع هيتبكر.

 19.13 1 بزغش. 1817
91 0-- 

 13 1 كسل ب اع ةيِنوجرس»

 4 (بزغش) عل 50 ءاد ءررقم

17 19 

 ال5 10 ل بزغش . 15,1

0 5 8 0 

 ال5 ا كيدز, هات 0

51 

 192 1 18 فوخلا ىم 115ه

 1 فوجلا نما د / فوح ا. رس |

 193 1 ىرض. ]8 19, 9,

 195 + 3. 8 ركسلا.

 196 19 9, 6 ينيزلاو

.199 ,17 18 197 

 200 2 ناوجرأ.

000 

 3 11 صعر. 15 8,308. 18, 3.

 5 صعر. 19 8, 08,

 00 ع
 7 ]8 15, 401,11 ىنيرت اَمأ

 هيثر اذ مويلا. 1 10,144 ناف

 ط) كات كم دن عقاسماتت عقك618612 068 ال1

9 15 20,133. 8, 358. 1 4, 4 

 10, 334 (بخش ال)
4 

 001 11 8 550:5 10,ةةيض حا

 1 4, 4 يوشلا صوخخم. |



 اللا ا 21 كك 195 1 24102

1,175 )88(. 

 19 2 81 الف 7

4.11 8 15 

 14 ه9 77

251 16 > 2 15 

 16 ال7 كل 5 110 "نشسح اد ح

 15 17 208: 10 تال

 18 1 ينك 271523

 19 17 عبر. 159, 7

 90 17 عير. له 9,465. 7

 210 درع 1 برقع. تح

 27 116.547 29:79: 467 ارو ثح

 أ ابقرعم.

29 1 12 22-98 

 24 11 كا ىو نأو.

*1383 © 26 .95 

 2728 11 1 167 (سطدا 0

.5 ,1 

927 11525 5260 

28 1517 

 0. دورت ا اللوتس وال, عل

52 

8 195, 362. 18, 249. . 1' 8, 202, | 

 2.9. . - 110,113 هل ُنارْيَح ظ

 (01 ٠)023 ظ

 1.15 لوبا 06.) 1110 01

 19 18, 249 نم صضبِق نع. ظ

20 519 56 

 2 ا

20 5 2 !1 

 اذ كن 12 3, 087 1129

 4 د ]5 036غ طبعوودتأ رايدلا

 بولا
 5 1 ريه. 129 7,128 رماهي

 ليلا

 61١ نف 11+ نيف غانا [ة1ةءط

 1 ىغانا. - 15 17

 هل ل ل ا

 اًناكشأ ةنن اباجشا. ظ

 5 0 املا ني دل نر كلا

 ظواحت 550. - لوع.4, 5581 (هططع

 عرج ]ل1 عاودت“ جان 26212612)

 10 8ء]دت



 46 1 بوح. ع 19 1 8

 ابلصلا ليهصلا. 5ك 15 108

 ليكتلا ١

 47 م. 3, 258 ابنق هافو.

 48 م. 3, 3.

 49. 50 1 بوج.-- 18918.

 راما "1 عغيص. - 13 10,

 52. 595 1' بضق.

 5 غيص.

 53:54 ']' نر بضن. ا

55 1 1, 4 

 201 دل ل 1

906 

 2 ع1. ظد0طو ظاحتعطمأةخعاكع 9.

 00 ل ل ا ا 1

- 

19 

 1' 10,169. 1" 1,944 ىأ بتازا

.44 ,1 1 .358 ,1 15 4 

 5.26 آب

17” [12 20, 

 4, 1 1بطع 826, 3865,

58 

 2 ل

 ده ل5 1. 4207 لد عر الللع 578

241-10 5 

 35 13 8و

 00 18 صبص. 111,139 |

.5 ,3 . 

 50 فوط. ب 128.11, 1

 " 07 تارا

 88 1" يصيص 52

0 390 

 دلل لا 5, ه53-:2 497 ىك

 (ان كح:

 0001209059717 لع.

 أ

 أ

 ا

| 
0 

 | لالا

 كك و 4 258.5 36:1

 492 2 4,277 ابكني. م.

 ١ لعو. 18 14, 256, لك 26. 110

.194,178 - ,289 ,1 "1" 43 

 11759 ع

 4+4 ظ 13. 14.

 1,158 ةغبقب .

 45 بوح. -- 18 1, 8

 هَ

 تحرسو . -- ك5 1 20



 3.4 1 رجح 19 167 1511

 5 1طد 00661353 126.

16, 1 198 6, 959. 11, 9 

 تاز [5 127 1

 2 2 ٍداوج نع. الاع 3

 17 هرتدع ةاعطغعات ةتتعأ زج ةاتتعاتت 66-

 لت ءاخ ءتصعو [ل 0 عع قت اج 11115

 3138123 ه1  هتنوهطر 5. 155, ”. 1.4.5 :

 طتع» نص 0 ةطقعات 13 .١61

 14, 83-1 مسمدجسسع (ن]ط1:0دتلع

 201001 نم ومع, !156) 11110 | سوع.

 18, 1 12 13, 344. 1' لكس.

 5-2 15 5, 158 061عء1ععأ عا

 100ه طسق, 1نو11 ع5 ال1385

 4 ريقنلا نم.

 19, 4-1 ]ه 5,378. 1 رثعد.

 5 19 27 77 1 رتمد»

 80, 119 5, 318. 1' رعد.

 973 15 669 1 ردنك

51 1 200 

 5ر12 15 ةركمت..ل
 6 ١

6.1 195105751 1 

 7:1. 1 شرع. - 18 8,6

 00 11. 315 []عةوت لتماو.

1 2 11 0 

 97 1 ]55 52 52 لم رح

 (,,8ء106ع هد اتق“

 10, 1. 1آرطع 826, 969,

 2. 3 13 20,7 احح كلج.

11156 2110 

 5 15 3, 480 اخ تراصق.

 6 13 3, 0 لصو راصو : 50

 جاتعط 2 8, 108, 10 هاف ]نعةوانأ اك

 جات عود ةزناك 15[. - 11015651 6

 ا م راصو نسل ةيعددتت انك.

12, 1.2 796. 1, 

 13, طضكوأرتاور 8و ط5

 14:12 اهل, هلل كور

 57 4 "1 دوع.

 15, 1.2180 18: 1045/1" ىلع



25. 58-63. 36. 37. 64. 34. 5. 

| 38. 43. 27. 66-69. 41. 42. 9, 

60. 21. 29-23. 2. 

1 

1 5 2042 

 3 5 لزابو.

20195 ,41678 ,7 11[ 4-6 

 1: عفاش

 4 83 عدج.

 5 1 المو.

 7 1رطع 896,

8 13 7, 4 

 9 10 12 7, 2891 11 ليزك

 مضصحل

 9 ]طع 826, 42.

 10 17 6.5. سر د) سر كلا ميِظَع

 سانا ل2 157216 سرسش.

 11 121 ككنا اذ[

 19 18 16, 227 تو.

 192: 13 ]طع 896:7 25 8سم

 طعت 315, ال161. طوع. 1.

 13 1 نفث. 1516

 22. ]16و ةدتق ه1276]ص عا 8ا111611-

 ةاانعاعءعرر طلعات 2115 101166

 6 ءلتعاطك, 50 !'ءدتوع اوصف, ةؤعطخ

 ةاتعاط ص 8 (برعلا زيجارا باتك)

 ك2. 109 طآ[5 113 ن0 ءمغطقلاف 083.-

 معع]5طو6 61 الءزتوء. ه2 01عوود

 زمرد عا 21 12 1م 0ط1 عمد 81 عطح

 هاانناععد متعلق 701: 7. 49 آ1. 0

 هزم ص لآ دتتتن 1 ؟ءدتهز ة2061ع2- |

 همزك5 ةمسقعسم ةزعاط 10 ظدحتعطم عاج |

 عمرتسوع متعطت ص آل, مقتسلتعا 7. 11. |

 35.40. 50-44. 1255 © ءلتعطخغ 15+ |

 جاك تح © ةط3ع2 72 !' ةتتذتع 2.

 ]نودع 70115 ةص01عاععزط ؟ععورج 286

 1ءطج 1 زج 1 701: [عمدطستس عن 1 عاج انآ عال

 هعااتسوز عع [' ةتنفع هد ظط06ع 5

 6 ءلتعطكو5 (ةهأه 7. 79-51) ةدتك

 عع متت ع2. آطل1ع 70ه عدت 2261-

 متععم طقتتللع ة1ءاعطعت0ع آ/ ءاتو-

 101عع وأ: 1[-83.51.4.5.52.6-10.

.2 .21 .53 .16 .20 ,19 .12-15 

54. 12.18. 23, 24. 28,26. 55-5 



 هع رك كاف

 28 1 سدح

 99 1ع 826, 3448, ل نعل

 سدقلا لوم.

 30 1راطع 826, 3440 : ك7 يق

15 

 كذا 1" سح.٠ ل5 7,1955932. 5

 8ر78 افا كفا

 31 19:8, 78. 7,358. 1' سك تح

 © ندعم ىف. - 1400.19" ميركلا

 ىسّركلا. 11 ميِدقلا كلملا
 52 '1' (سح) سرملا هلصأ.

 53 51 قينحلا ]ه7 ,تدو. 0 كف“

 54 955019 57 10! سرع.

 36. 36 ظةسمدجتسسع (0طتنمدتلع

 2 هزت 2 06 َناورم نيب 55

36 © 805, 

 37 وينو 0

 38 ]15 8, 66. 144. 1 نصح.
9 

 مري مل باغ.
 ةمدرف ةودقن 10 مرطب

56 

 1418 7,358.4, 256. '1' سيح.

 0 (درط) فافخ نسم

 15. 16 19 4, 256. 9' .(درط)

 ناعرلا ريغ

 16 2 فّلق.

:55 ,1818 18 . 

 1 اَنَنَككْنَي

 1 درط. ك5 5426

 20 1 درط. 46 دارطلاو.

 دارطلاو.

 7 9 هيد

 20 13 8 24 مايا مري

17 

19 

 211.29 1+ سغم ٍليلو مايا ومو.

1 ,18-19 22 

04 ,7 19 93 

 24 ]طع 826, 343“. 5 باصن.
- 

 ب 404 دمتغ لعدم 8 ءرص عت: ادت

15 

 لالا 47

 55 [5 15 407 ل ماوش سار.

7 9596 11195 404 0 5015 

 27 13 8, 66. 1 سئنق. © 800

 - ةكدنو 43 1. 5 لكك قر



 هل م

 كلل لو 279 ام 010 ظ 4 ةتتعات َنكَوَتَو ىلوط نسبح

 896, 3478. - 8 نولتعيو. ظ ىضرع.

 49 آه 20,187. | 2 ةزس 2-10: ضعه > نغ نيكلا.

 43 15 8, 66. 144. 1. نصح ان. | 6 ةتنعا» ضهن لوط.

 سر سفو. ١ ١  مزع ؟ توم 4.6-2 ةنعط ةصلكل

 11,5639 [.2 ىلايللا نا. 4 نينح

 ص 1815, 387. !مصلغ. ١ نيوطو ىلولط. 5 ضمه لوط]:
 48-46 :19 7 ةديعط» لع مشج ىنب بلغالا

 ىلجحعلا ١ 4 ,8 19] 50 .49

 ه1 113170

 كفل 162 7

 2012 1 سسنيدغ أ ج <11

 له له ةاءطك اهل

| 8,4 19 35 

2-7 1 5, 8: 

2-4-6-8 19 9 

 7 ٍضايغم ىقني.
 8 ضارعلا مكب ندي.

9 71 5, 7 

 24و 1. 2 1' لولو. دحح 1 الل رل

 بالعلا. - 15 8, 168. 14, 268.

 95و 3-1 1 صعب, طثأ 6 28 24 4 ا

 8و عضادتسع, لهدذ لتع ريع متعطغ 29, 1. 2 1400. 68*.

 0 | ةور1 23,9489. 5 مق 11138818 |

 26 1-8:1895 (١ 81,1 1 ظكدت. ظم (ةد1832)

 2 ةهتتعط ىلايلا ىرا (انح لوط 1. ظفح.

 ىلايللا). | 9 1 ظم. © 35 602 203



 1 (ظوج) ولعي - ءلعن: 50 ةتتعاط

 طوذ ظيغ.

 187 1" اظفخ دك ظك

 19 1 ظشو 02 183).

 39, 1. 2 1' عضخ. 15.9,

5350595 7211256 

83071 5 

 94و 1 15 1192.155. 176

 0 366 عَمجي لق.

 ةز. ]01عوو 8ظدحتعطو ان عاكع, هدد

 1 هرتددوطل 71, ]امددصسعاتت 12 0161“

 و1 برعلا زيجارا باتك

 ١ 8. 54-48 هله 15]0ةط 01565 6 6-

 ١ لتءطك ؟هد» دصنأ 4 1 هرتوعطز 0

 قصسقمتج ةزعاط 10 نم عت* لعمر 8111 -

 ةاانعاعءعر دتعطت 20 نط طقطع ه1عب

 1ع 1 115]0ةدلنعاءعتك ؟ءةععصر, هلق

 70ه

 هع 8حمام عا ءرنوعد ؟ءاالعد د

 1 97, مقسلا1 وطن 12.13. 23-2

30. 31. 35. 38, 40-46. 51-55 

| 7 72-851 

 داخل ظوف (ةنتعأاط هد

.(1053 

 دسالاو 1 5

4 1١17 51. 

 6 1' ظنغ د20 ظعج. 15 9,

 316 (ةدعات اظانخلا ةند اظانغلا). ظ

 7” 1' ظعج (ةتتعات اوظعج 1

 اوكوت١٠ 15 9, 316 01056 اوظَعْجَأ |

 اظانعلا».

 8 "1" ظقي (3).

 9 '1' ظعطظم ا. ظعو (18813).

 10 1 ظعو ان. ظعظع (1033).

 1 كل ةاغرغ 2 2

 12 1" كلن

 1314 1 ظيف ل4 9

 14 1" ظحل.

 15 1 ل

 16 117 ظيغ 00 ظنغ 11 ظوج.

 1" (ظوج) در هدف 1 تانغ

 اظايغ (ظنغ) 5, 256  ظايغ

 اظانغ (ظيغ) 5, 57

 17 ظوج 1. ظيغ 11. ظنغ .



 1071 نفع دعا فعرس. 1

 | 11 ذا 8 كك 00

 11 1 فعرس . س 1811,51.--

 18 تفعرس 2

 12. 18 11 فند 11. فلحز.--

116 1 

13 13 46. 

 14 1 نق نست 18 11ة6:ل

 8 نعطأو.

 15: 10 ل ملف 1. فطق. - 8

34-2 157 

 15 12 ةماوف.

 16 2 فّطق.

 1 7 فؤزن 1 فصر. ب 19

 111 239 د 3-1 29155

 18 1" <؟ىفتن فصر. ل6
7 

 | 974 445]1. ب 1# 896,

 1183126 8. فض.

 101 جاورهس# ىهن - 1920و

,1111390 2.1 ,220 

 201 مطرخ. - 1915, 64

2 

59 

 65. 66. 70. 71. ]16 ؟كعاكودعاط ة6- |

 معزعطعم لع 1 نمكم]عع دس ظل 15:

 رك مخه 5115.5.

:22.14 .2111-19 201 160 

.3 .67-69 .77 .392 .99 .98 .60 

.79 .50 .49 .78 .48 .47 .34 

.9 .58 .61 .37 .36 .39 .57 .56 

6264.1 

 1 1” فرخز.- | 20 ا ظ

 عوم للا.

 2 فرخز (لاك ىسمأ), ةانعأت

 8 ك0 رك هر ورا عل و1, 93811

 [طد طتووحرنم 9.

 8 17 فرخز. ح 2 9,69.- |

- .199 815331 - ,152 .28 ,1 .2 

 151 توسل

 هل 1 نو ك1 18 ترج.

 5: 001 قرط 11. فعش .

 7.8 1 فرن. - 8 افّوتم»

5-1 

 9 1 فلع (افيشلا نورث ءارغ)»

.8 ,2.1 - .85 ,11 18 - 



 9537 542 7 كاح نه

 13 10, 364. تت 4 (اعردم):

 ظ 35 1 ُفقَضصَح 1:15 10, 394 1

 18 10 راذ. 1486و. 80* راذ

 قا وار
 36 1. فصح ان: عمز.. 8

4 ,10 

 57 عمز. 5 عمرلا

  افدرتسملا.

 38. 39 1 افط 1. لقع. > 9

 .3 ,19 ١

 | ةهونزظ قلت -اذ):

 20 411 ل |!كذعا 1 تريح 1

 ظ فلظ.

 ١ 19, 264 نع افلظلا فولظلا):

 49 درج امض 0

- 12-10, 388. 11, 134. 

  56,6075عطآ  .161 ,229:18 |
| 

.02 8 

 43. 44 71 مقع د. فجل. 5

١ 11, 224. 15, 8. 

 43 1طع 896, 3605. 28. 9.
ْ 

 د 45 1! فعاادلا فجل 1157

 مدسسللا 60

 21 عوف د 195017 22 0

.2 ,2 

 99 117 عوف. ج آه.15, 357. 157

 42923 1.424. 01ه. 585. - وع.

 111012 -- م11 201522

.69 ,11 

 افسعلا هادم وطمي همهمو.

 24 11 فحختج سزغ لعن طر عةولأ

 25 1 كضنع

 26 1' فلو 0 كفعم كك 21

 281. - 19.11, 181: قارقر واصو

 افلوق ب 701118103 11:1 6, 5.

 92/ 11 فوعذ 15.5 15 11

 '1' 6, 915 ه2 1853).

 287 29 8 فحو.

 28 11 يرق موح. 1 امش

 80.31 1 فرش 10. ىبفش. |

 لق ل1142 197 166

 32 198 11, 70. ت م.1, 28.

 جاني.
9 

1 



 افغدآو 2 تفغدأو : ه0 ةتمعط

 ١ ]ون 9, 99 ةننن 320

 69 ]19 11, 99. ل ا فغو

 (1165أ مث نيليم 1. لآ 6عطع250)

 ١ 120 فحز (نيليم).

 63 1 فزنذ (ِدابرَب نيعا)
 64 1 فزن (له اهّراوحا)»

,9 ,11 18 65.66 

 66 15 (ىراحا تكنم).

3 1210398111 :672-69 

 268. 19, 124. 1' فجو 3: فلز

 1. امس. 81306. 485. 177 86. 288.

 10 ال

 - 67 1. افَجَوأ انكم

68 140.76 

 69 1 فقح. 1500. 425. 76*

 70 فروفر (11عو6 7. 0

 انك اضل
2 

 50 1 2 7 قسو. 11120

 واب كرا طا ور دموي دع 6

 17.1.2 8٠ ٠ ص '1عدكأ كيناع. ١

 | طظتتطو, 1و عطس عطا 75, 1. 2.

61 

 لمس (اذ086 نم ىَدَوَت لقو: ةادوصقم

.(398 ,13 13 

 46 10 ليشإ - 113,393. |

 228 11 تلك ظ

 47 8 تاب لق.

48 18 11, 8. 

 101 30 1!" نئفصخبو :2 10,

,974 776 - .490 

 50 1 10,420 : حابّصلا قدا:

 510620111 تقكو .

 59 13.11, 9280 اقكولا.

53 15 4, 49. 

 54 آططع 896, 2665“, دطصتغ عدت

 165911: افصخم مزج

 07597711-105 +نغصتق

55 19 11, 4 

 81 1 لما

 8 15 11, 115د دج 8 ىف نمش

 نال 00 نأ 117 29: 60: ىلا

 افشلاك رابغلا) 0

 60 2 نحجريلا

 6" فغو 11 فحز (آقعا :



 9 1 عوخ . - 19 9 4

8. 4 19 4, 0. 

 م عوخ . 13 9,434. لو ع.

 11, 396, 4 لابحلا نيبز 11١3

 ليجالا نيب.

 6 17 وهل. - 15 20, 8:

 يك“ كيضر د و12154

 8.9 1 رع. 1914,213.- 088*

 10 1 نو

 1 11 لاخلا كك 1 دا

 ١ 8ولئ. 11, 865. - طع 8926, 136*,

 19 1" للاخ . حك 15:15 4

 13 1" ىلب . - 18 18,91. 10.

 217 60 4, نلف

 14 1 ىلب. 15 18,91 لاقتناو

 لاوحالا . اطالب. 212. م. 4, 4

 يلايللا كك

 15 م. 4, 514

16 18 18, 0 

 17:18 "ليم ءاكررذ 52

 19 1 مجد 18 لوأ. ل 185

:111 - .1015 © -..101 ,83 

629 

 88, 10-1 29,443. 1016و آ:38-

 ممعست طقسعأف, 605 065 عاعزعطعس

 طظعزسسعو, 2215 0. 36 دتعطط 713- |

 هوت ع2. ن5 طقأ تح عطت:ءانع اان ع]ععالب

7. 15. 0261 702 

 و3 ز 1' هد( اكاعسف اهيسما نم. |

 ٍِع
 4 اكاص ةنتن اكاصض.

 8 اننا.

 48. ]طع 896, 755.

 410 1 نهد 11. لح 50

17, 20. 14, 106. 

 6 1. ليك لع ىدالسك نع:

 ؟0 هاتفا 1814, 106. 225.17, 20. |

 15 14, 107 16537: ثلسك ناو

 قي داوجلاف.

 7 1 لسك 1. لكشه :. 5 14

,0 ,17 .995 .106, 

 8 (لهرحتتت ع2131* 71112 1015312 5

 اظ11:535288, د 1. 0 علنعات آل ءاتذ 4.

 40, 1 1 (عوخ) 5, 4



 جانت ال[ ءؤتتاتتتت 53171  ععاتعءطت عار

1135 11111118 1. 

440 1-15 214 

5 4 5 10592 0 5 000 

 مد 149

4 ,15 135 49,1 

 48و, 83-1 '1' مثو ان: مكداادع

,9 ,14 13 

5 16 4 

4. 5 18 90, 6, 

 4 18 اويكاصت 5

 8-6 17 مسع. - 1915,

 49,1 1 روص. - آه 6, 45

 (11654 امك 41( لد 128 ةذعطخ:

 رخع نب مكحلا بطاخي ةبور لاق

 ام نباَو ورمع نب نامثع نب رذك
 20 لقط ةتتعاب ؟هدنطعتن 1ع1 016

 1 هرتور لعدح 180135338 2618ء1ععأز

63 

 70: فقلا 0 12015 16531[ امناك

 نم نعرالا.

 20 1 لوا.

 21 17 مدعد 1 لوا. - 1983,

 101. 14,97. © 1012. 11 ة11:35ط0

 29. 98 1918,290. 1" رثع (نءوأ

 ءاَوَنَع ةءدايع).

 22 ال1 209,2

23 176 274, 5 

 41, 1 1 ليف 1: عنمي

 اليكحلا. - 19 14, 50 (115أ:

 الّبحلا ُاَكْنَي)
 0 1 لن 1140

 3. 4 ذي 8. 5.

42 1. 2 1111 

43, 1-83 150530 4 

 15 كيص

 دن هيل

 45, 1 ]2 8, 355 موب موبو.س

 لوع. 111 3 كارد مويو : 98437

 299 دم ماوث موجو عمق 0 عدنا دنت



 ع5 عوطقعا>> :١2565

  امّوَه ات هَيَلِجِ كى ىو

1 

 22 16591 : ىنئيوتعا مق

 املسم يذدتغاو.

91 1 :697.2 979 511:92 

 0 ل ١ تك

 ق9, 1.9 2 9, 89

 589, 1. 2 1رطع 826, 4

 5ك 1 2 15 197

 وو 1.21517,72 .1:لآلا لسمو

 50و. 1 19 15, 401 هؤءاطغ طتعتل

 عمرزت 7. 9 لعو 41. 0 علتعاطأع5و 5

1117. 

57.1.9 19-4, 9: - 

 ا 58, 1 57 ت10
 (صتغ لعرم م0 حامرطلا لاق).

:32:3 :21206 59,1 

 2 123 3, 0 يح ىف (طلعان طعلح

 ععاععأ لعرم حامشلا) الار 21
- 

. 
 يا

00 

5 > 

64 

| 
 0165و مرسل  ةاتودع طعتعط أ: مهعاط []رعووتتا ١

 يرب نبا هع 0612ةعا1طع انتل 5

 عورتمع 001 ءطخغ ؟هج اتطو : عي ةذعطخ

 جطعر» ص ]01232 0655ء!اط عانت

 2 معرب . - 13 14, 4

 35 كل مهرب 11 5أ َنوَه اًرظَنو

 ىتيوهلا تحتك لعدن ]عدول نودلز

 ءارعزرقو 153 14, 4

 ك0 1 مكاف - ]19

 ور تكور م11

 لرزعو 6 علتعطغد1عاع طقأ ]اععاطعم

 خاتم جسصتس عطف ع طجتغ لآ0. 48: 0

 11:38838 عدت آ' ءزت[وهوعات  ةعلب 151

111115 

 6 1,ءودتا اًيِشْحأ ىشخ قل

 9 1693126 ىسكي اًعَصِقَو.

 15 ]نعووتتأا مارك ندع:

 20 ه6 ظدلقفعط سورف»
 دع 02

 1[ عووتأ امزرض ازومض.

 91 1626 12150 امسح هيبقع.

 بع 6 هيفطَع نكت



 هع 865

 © اتت 1019312 0658

1 | 17 

 1 1 اهاكبتشا 563 اهاكبتسا . 2 6 الون 512 الزب.

 6 8 نتسي ةأدن ىنتست. 7 20 |كبس هلأ ىوتبس:

 د اد ظ ىظحل ىطخ 21 +اهداه 5636 اهاداع. | 14 + يظحلا ه6 طخلا.

 98 + لوف هاهنغ لنك. 15. 18. 9 (ادربو) 20 ذه

 ١ 1نوتتنتواط 4

 11 ظ
 نو ْ 4

 2 15 ترفح 5اةانأ فح .

 3 ١8 خكيوصوم (ةاللت 46 | 010 + اهقبا 5516 اهفنأ

 ةلوصوم) 5316 ةيصوم. ظ 00

3 18 + 6 
 5+ تجافناو 5515 تجاعناأو.

 لاب 50 محعلاب ْ

 00 0 1 ا
 ادد دا صخفت 5 1 تعقوقحا 5458 تفقوقحا.

 10 ظ 9 + ةلج ىلا 53 عمل للا:
00 | 

 3 اخابلج دمتعطغ ذص 1ع 126 يلقرالا ا ىفزالا.

 ؟ة6116عطغ اهابتج | ]16 +1 تفيغت 5511 تفيقت

 00 املك نوب زر عمير | 19 5 تفرح ءاهثا تفرج
 موطعس ءطعتماتءط اهايكا . 20.21 د 18 5. ؟. ف له, 11181

 19. 13 1 11, 9728 6م. 1و | طل: تّنَّدو تبرق يأ.
 ىحلا لقع). 2 تفرهأ 5546 تف لقا .

 23 6 تترك 51314 ترثك.
5 



1 

 13 + الكت هادغأ الكت.

 17 نيدزي ةاوأأ نيزرب (0 عدت

 17 + البابا 5:38: اليابأ

28 

 1.9 1 خللا تركذت اذام١

 1120 ناوم ىذ م م16 0عز 86-

 1061:1111: : ضراب عضوم ناوب وذ

 لخغ. الوعط طستووت» 358ء]ءات12+

 ان ةناوب وذ.

 1 + ام نم (َمآ ه9 اذ ام.
+8 0 3.4 

66 

 95 + تفعزاو ةأوأ1 تنفع نو

 35 + دل ادارص ادربو احلت

 هاو دل ادارصو اكن.

 سرت

 14 ؟ هيلع 51566 اهيلع.

15-17 11113118 

 0) نات 0612 اللا ع812111288761561 169

 0عوووز> ©6860. 20, 18). تخت ”. 1

 لثع طرعوودتأ هج عوام عاتلكأ :

 اطماسالا ّىداتقا ايّناك
 1120 2112 اططارقلاو ىلحَر ايناك.

 15. 16 هلل 67 2532 ]9 1!

1113113 20 .19 

 90 1 قيض هاا 6

 27 1 قرخالا ةاوأأ قوخالا.

 29 1 قشهش هاه ٌقَمقَمَش

 30 + قشع هاه قَنَشَع

1 

1-9757 5972039: .-12:9, 

 فةحاعا ةعدص 1135838 1عء1ععأ

 (مهط1] زم طتنساتعال د 8ءمانع ةتتك



 12 195 للا 3939: 1 60 00

 13 15 ل11 399: ل 5507 12 8

 قهع. 16,348. 7,31 7

 14 198 1 3507 12 قوع:

248:7 17607 

 لذ ]19 117 3932: 16, 8:

 16: 17 له 12, 226: 1 7, 3

17. 

 لك ]9 7 22607 خذ 07

 1.2 720.11,826 هيبانق ... ىلبا اي

1 7 111201 111118111116 1016 

 11 ل9. 7, 217 156

 4.5 1 4,42. - لج طا "5

 11. 6105562 129311016 م18

 ”1 البا اي ب عمان 11. 801 ةماذ»

 9 ءالَخَو ءاور لح ءارر
 5 كيهاوفأب اله 11. ةاتعاط 68

11 111 

 5 165216 ةناعلا ىزابق“.

 اذ

6 

1 

 م2 11 12,128: 1717,

.6 .26.5 

 02 17 17 22 نص < 1

 مادقيلا وبا انا ان. 1ه 19, 8

 ةطةدكول1).

11. 

 ل2 ]5 127 151. 169. 17و

.0 .31 

,11 19 3-5 

4 19 11, 344. 51 6, 83 

5-8 111131138 

 5 176,348. 2[. تارورم ويف.

.838 ,6 1' .344 ,11 19 6 

2 1111 

:168 ,12 .359 ,11 198 10 .9 

,7 .348 :326 ,6 1 .398 :169 

10 11 18 1 9 



 114 ب

9 

1 

 هياتم ل ملأ

 اادتس 1 0

 اب تاو 1 0 كب ١
 0 , 5 ليل[ 6

 3 00 86 ١

 9 هلل ([ "ل مدخلا ا 0010 00
 0 ا 2-1 .
 "ديدي "0 5 و ا ش / 00
 0 رب اين ما اه 100 1 قل اند 3

 ا ل لاس

 لي

 0 رآ 2 5

 ١ 1 يايا

 ل 1 راف

1 
07 

 0 اا الزل

 اا ل

1 

 4 75 ا رقيقا |

3 

 اينالل مت

 1 1 . ءاراجأ] انا نك

 0 4 تملا لا ىتايتلا 1 ا

 1 1 اللاب قاع
8 0 

1 . 1 4 55007 1 
 هدا /

 م
ْ 

 0 ١

 5 مق 2
 م 50 رايس

 ةادحبا 5 2

 ١ 8 ا لا دا ا 01
3 

2021 
0-5 

 عا 1
 ل

 ١ ١ , : 0 3 9 ١
1 

. 

 ا ا ل |[ 1 1

 فار 17 ا

 و 201010008 71 11 را د ايل 6

 . نايا 1 11
2 

 هير قل ن1 حس فلل ل اذ" ف ل
 ضن

 0 ٍ 0 1 ١ ةييلآ اذن 1 180 5 0

 50 3 د اويل 1 1م

 2 8 ١ 0 5 0 مل 9

 31 00 1 هللا دك 8

 ليف !ايلاا لوةولا



 ةفلغلا َهْيَزَع ماط 2

 قفصُيَو اهديجي اًبكابس لل

 قشمتد يابه تاذ يبحاصو مم

5 0 

 قزوز لالكلا قعب اهتاك ٠6

 قتردحلا هب يِدْسُي وأ رينُي

 جاد ليللا# هقدر قلب

 18 0 ءاقرو ءابطخ

 ةلِيِم رابخلا ْق 0 ان

 قيقِن 1 ا هناك 01١

 ٌهَيَبَأَمَك ٌهُماَذ ام يليآ اي ١
0 

 هيبأت ل لدلا ده

0 

 00 ينو 000 ءام



 ع

: 

 اططارقلاو َعاسْنآلاَو ّلخَرلاو اطياسآلاو ىداتقآ َنأَك
 م م سلس جيب و 560 يس

 اطشان اًيردخآ ٌنِهَتْنَمَص س

 م

 انك اكلي اعلا نب اَّطَق اَقَع ٍلاقزملا وُبَأ انأ
 95 ل 3

 ايضرليلا ةسار ىلغأ َتِّمَث اطك َتوُمَي ىَّنَح ُهظكا
 هه هس

 ىطلت ِبَهَل نِم ةقعاص 0

 مه

 نقيب ةالَق اها 0 نك 7 9 ملأ أ

 قلك نضاخ عايمبلا ىّتان قفيَح فيقو 0 هيث

 1 روهمس

 ” مايل



5/1 

9 

 الئابش ََفَصَع حاير َمْوي الحاضم اَضأ اهلاحت اًضيب 4

 الصانُملا ةيدنهلا اوُدِرَجَو الئالعلا اهتحك نيرعشتسم مس

 النعال هَل ضيِبلا ىف عمست الدارُخ الّشلا ف اَمَْكِط ارم مسن

 اللاذَه اقَرِف مهورداغو الفاسأ مُهَّيِلاَع اوكرتف مد

 © لا سدت نه لتاياالل ؛التلكارم اًبراهو اًبحكم م
 الئابحلا تلفآ ٍثيِحلا َرْذَق ١ سو
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 اضيا لاقو

 ٍناَوَب ىذ وَ ْنِم اًعِلاوط ناعطآلا َنِم َتْرَكَذَم امأ ١

 ناوحضقاو ٍضاَيُح عيناي نادسآلاب َنْفَلَع ابئاك م
 ناصغآلا َلِضَح ىِحاوّتلا َنْعَج ناوجرأ َتاّدَم اًمكاخم 5
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 9 لل كت د 06 م ا تح ناك ع و75 ه 06 ا 23 7 ح

 قييض وهو ضرالا بحر نعدي قامي ارمو ٍتارم نوفي
 ةشيم هيلا مط لدك قولا طالتلا اهباالضعما ١

 96 فاصل جا

 ُقَئَسَع ٌقْنْعَو اًرق ُهَل قّيقَيش لَكْيَه يريَصقلا لُهَك 4
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 اضيا لاقو

 الهاج اّنِم تنك نا انب الَثْسأَم | الدانج ةماغَرِض امك

 ليان اتي قّرقأ اوكدلَ ام العار ناس ناسا

 الصاننيتلا قتط ةماصتص  .التالضلا .اوسرام نقرام نعت ند

 السياب اًريرطتت .اًموَي :ناكبت الْذالَّذلا َعقَر ْنَق اًرُهَشَم

 الِتالَملاَر ءاواللا تّشَكَم القاح ْثَناكو ٌبْرَح ْتَكِقَلَو

 الكان هك مَ نق َدْرآلاَو الزالّرلا َجَّرَقَو هِموَق نمت

 الياحجلا ةّمامآ اًمْدَقَم البان مهنم لياحلا كّرتف

 الفاوق اًبّرَش ٍنوُطُبلا بق اليايآ اًبَيز ىّتش َنيِزْرَب
 الجاسملا اهقادشأ 3 كرلعا الداحألا اهلاحخ اع

 الِهانَملا اهدرو َمْوَي فرْنَف الياعآلا اهلاخت اًسيارك

 الهازآ اهي رِجّرلِل عَمْسَم اليادعلا ةّيداعلا حْرْنَتَو

 اليات ٌمِسراد يف ْمُهَسِبَص الِهاوصلا ُبواسحت انحابح

 اليارَس اغَوْلِل َنيِعرَذُم الِياوَبلا ِةَرأَولا َدْسأ َنْئيْحي
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 ا اة ابجلا لإ ةئمَرْذَق

 ةضرغلا مْرآَو ريداصتلا ال ْوَل

 ِتَلَسْنأَ اهريدصت نم روكلاب

 ةَلِشآلاَو عطقلا َبْذُه ضْفْنَت
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 نايقزلا لاقرب وبا زجارلا يدعسلا ليسا نب ءاطع وهو
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 نايفزلا

 نايفزلا لاق

 اهاكبتسا اهقوش نْيَع لاب ام
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 اهاحن لق مالغآلا ةّسماط

 اهالْيَذ اهعَبَتَي فصاعو

 اهاقَّس اذإ ِفاَجَر كو
 اهأر دق ىلجملا ضياقلاو

 اهالوأ ىف ناك امْهَس سَ

 اهاوشآ بئاخ مُهَسِب ىوهَأ

 اهارطف اًويطْصضُم َتَلَفْجَآَو

 تدارس ايبا
 اهاماس ٍفَزَقيِب اهتعطق

 اهاداع وأ براح ْنَبِل ُلْئَو

 اهالب ثّسِبَل راد مسر ىف

 اهالْبآ اهِدُهَع نِم مداقت

 انا: نم يالإتلاب عشت
 تيا عر اا كما رع
 اهاوشا هلا ١ لدبسلا هَذَبِو

 اهاسَر ٍةَيْمَرِل ىَنَج من
 اهاَمَد ْنَقَو فكلاب ضَعَت

 اهاوص ٍةَعِشاح ٍةَدْلَبَو

 اهادَص اهي موُبلا بواجي
 اهادع تَسّيَح اًميبك نا
 7 5 < ص 0 3 ع

 اكهاتنما هتزِع تقروو
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 لماكلا هم

 سهو - ن2 هع د و و ند وش

 ٍلَسرِملا ناصحلا سود اهتسد لق ىنثأ ةريغم اي ملعي هللا

 لّرُم موَقِل اهْسَبْذَي َنالْجَع ٌُةَتاَشبْصَقْملا َّلْخآ اهنْذَخَآَو

 ليوطلا :
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 00 11 اذا تايلاغلا َءوُسَي اكسم لَعي ماغقلاك ٌةارت

 نيِنَك مل ىف ٍنْيَواصْرَحي ُهَمعَوَف قيرطلا َسْمَط نا
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 0 هن 16 < لا اا 2 ا 6 "09 2 -

 افولم ةيعبض اذ نيعكا ىاتخأا نكلو هايا ناكل

 امّرْعَأَو اهب هللا كد امركم ردح مل مارك َكْنِع

 امدقلا ُهْنِم ِتاّيحلا ملاس ْنَم امِزْئَرْعَأَو اَسَع ىَّنَح اَدّيَلَو

 امزرض اًسورض نيترق تاذو ايعجتلا عاجتلاو ناوعفالا

 اَمنَكَملاو ولا ُهْنِم َنْفِرْعَي امّورلا ثاحلّدلا اهْنِم ْمَبْتَ

 انيق 0 لا اال متسع تيس

 هل

 < تريزا ه-

 اًمهَلساأَف رهدلا ِهَيَلَع لاط اًيَحلقاآو باش اًمكق َنْيَآَر

 مان

 هيمطسا ىف كلملا دوعي ىّتح ةيف نم تجرح ام اذإ ىَنَح

 نوع

 ن ة:ةدهم 8 0< 2 2-05 0 - هش كس عه

 نذالاب ٍهييشب وا نذاب ىنقذلل اهنم طيعلا بكي وهن

00 

 ه- ن<

 ندرالا نم ناسيبي برش ىنم نوتد ىورالا هب ىقرا
 دا 01

 ه9

 اتيِفَسلاَو توحلا ٌبكَي اًرْخِب اًنوكَي نأ ِلآلا ْنعَر مهو

 هال
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 عا

 معد 6مم الا رود 0 0

 اومالزاف رومالا اوليتحاو ١
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 مقانم رَبْضِم ساهدلا ىنو مقاوم بهم ينافّرلا ىفاع |
 ند و اس 6

 اوملاست نأ نابيش تَبَلَط لق مئارجلا هِغاسرأ نَع ٌضَفَرَت م

 اريلاَسُي ملو اًهْرك اويَلَسَتسا ُمِتاَم قفطصتق اًمَلَو الك ٠

 مساع ِديِف ْمِسْعَي ال رجلك ْمِصاَد نايإ َكْنِم ْمُهَلاََو ٠
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 امَهْسُم اًنوَل عصانلاب َنَْلَّذَب اًمّكحلا اًمْعآَو مكحلا هب اَنْرَص ١

 003007 ادطض انهو انهي اًنيَوهْلا نوذ اًرطَتو ٠
 هدأ

 مهضعب لاقو
 جاجملل ىاريسلا نبا هدشناو

 ابّجَعُم اًصْفرُم ْمَجَعُف ْمَلَو امرْدَآ اًفف َعْرَك ُمَل ةّيميْبَع ١

 امّمْرلا َباطولاو باطولا ىَنْثَم اّيف ثَناك تْيَح َنُبَلَح َلَقَو ١

 الك ل ام لهماجلا عيسي ايعشك ًالابك سكي اَعَمِقو.
 س20 ٠

 مددت 7 راينا دنا ىل اننكماه يسرك قع ايش.



 ىا/

 عم

 الّيقت اذإ ْمْرَف سنحت الّبَكلا ْعَتْمَي ٍلالْج لك ١

 الَصُخ ّنهفاتكآ نم ٌرَرَو الوخآت ًالوخأ َنُهطقاس اس

 معرس

 هلخالا قرخ هوجولا ضيب هلج خويش ىَملَس ىنَب نا

 وعوع

 :َلاَدَجلاِب ّرجاعلا ُكِرْآَو ُهَلآلا َنْعَب ةهلآلآ ْبَكرأ ْنَع
 داك هل تشمل انعم ١ 0-2

 معد

 اهالصت .نآ رابلا ال ول هللات, ١

 معاإ

 و موت ٍموْبَو ماهلا مياض نمي ٠١

 ىَيَه ىصفأ ءابُهَصلا يبآ َلْنِع ىَنَع َنْبآ اي َمْوّملا ىنْيْلَت الو

 مهنملا دربلاك نع نكحعي مج جابيك وا وع تلقا دربلا نع نكس هلا كيك ا

 ةب الو ليبققب الو مشب ىنعدخت ال هللاو

 هينا قات اضن 2 الط و كا



1 

4 

 ارا

 وعو

 ءاضقلاب َريِمَألا نأ ْلَكْنِم َّنَظَو اَنْهَدلا تدك

 مه ٌفِرِط ا دافسلا نع لك ناصحلاو تْلِسَك ناو

 ُلاَبألا ضاضَيلا ٍتادْلَج َّنآك

 0 امك

 0 بيِتَكْلاَك كانِض َيْهَت 526

 ا

 لابرسلا ءالَب ِهيِلْبُي ءرملاو

 لالْشالا َنْعَب لالشإلا ٌبفاعت

 لابخأ نم امو الابخأ لِشْنَي

 لآلا ىف نم لآلا نعر ناك

 لادا 1 جنئاهذ اَذَي اذا

 ءاربغ كاع انا

 ٌلاَدْجَآلا ضْمَرَو ٍضْوَحْلَك ىَوُلاَو
 0 0 هئانح نم نككني

 لاسكيم ىّقَلْيْلِل ٍوْهَلِل راد
 لاهسالا ىِطْعُم َوْهَو ُهْنِم َوَّزَع

 لاَصلا يِنادُع ىَطْرألا ْنِوُوَدْعَم

 لاَمْعْلِل َةَنْفَع ِهيِف ٍرْهَدلاَو

 لادا تالعحاو يلايللا 5

 لاكشآلا نود لاكشألا و

 راد هلل الا نيعبي

 ذاتقلا لَك نذتو ىلا ني
 راذلا ولد هنابج نع ْفِْشَْكَي

 لاط نجآ نم



 مسرب

 ىبيجتلا ميلس نب ثرحلا حدمي لاق

 اكاَسَع عدو هللا مزعَتْساَف اكانا ىَنا لق ىتني لوقت

 اكاطتخم ةجاحلا َكِرْدُيَو

 الانس يَرْيَو ىَجَرُتَو شخ
 كارألا ْعِجَكْنَأ الو اَشْيَع

 كالبلا ةميلخلاو ءاشلاب

 كاذب كل ةروق لو يدع

 كاقآل ْنإ ترحلا اهب ّنإ
 م

 اكاقترم ضرآلا ىوُْطَي تاك َلَق

 كالْمآلا َةَّيَمأ ىِنَب ْمِلْبَآَف

 اكن 525 ناسلارو

 00 لا
 لك و 65ه د

 ىبرع نب ميهاربا مديي لاق

 اكارولاو روكلا ُتْعَضَو اَيَل

 اكافَس ِهّيِسْمآ نم ٌّرَسآ

 اكاَدّملا ٍسرعلا ىِدْيَأ ريغصت

 كاهلآ ام ٌميِهارْبا ُلْسَي

 كارآلاو ّلُطلا ٍنايِعْلَي

8 

 كامل ل ل

 اكاص ريجكلا مك نم َرَعْصَأ

 كانك رى( دلع امكن

 كارو انف ٍنِيَتَمَس نم

 اكارش الو العم اعّدق ِمَل

 لدَه َيِباَهَص ّيِناعَسْعَسب لغش ضوح ا اذا َضْوَحْلا رِدابُت

 لبالا كاروآ فل اهاَبْكْنَمَو مس



2 
 افّدَه اًدايا اهْنِم اًدخَكم 0

 اغّصَت مايتلا ُلْيَللا اذا ىَّنَح

 افَرْعَأ اليِمَأ زاتجي قرَبلاك

 افّسلاك رابغلا ىف ىتشو اَعَم

9/02 
0 

 افغواو اًعراوش .

 مي ا بلا
 اّلَعُملا َرِتافلا ىِسِرَي ُناَكَي

 افَجَو امم نيآلا ةاوط جان

 افَقْرَمْحآ ىّتَح ٍلالهلا ةوامس
2- 2- 

 ضل يف لا 2 ا

 ةدورسم ةضيبو

 قوُسَي ٍفاَجَر ّلُكَو
 البول ةحأ

 افقّزلا وُضْنَيَو جلامهلا وُضْنَي

 اغَهْفَهُم ةرفك طمس نّياع

 اوف
 اك 21

 ك0 010-0 يملا
 هه

 افَصْخَأ ٍمْرَج َرُمُآأ ىداصي تاب

 افَّدَصَت امو اًروْعْذَم عاصئآق
 سس ن0 -ت

 افرذحو هةرابغ 5 ىنيشناَو

 افَحْيَأَو تَفَحْرَأ مث ٍنْيَلْتِم

 انَّرُثلا َقوْرْعلا لَم اعَراوْجَأ

 افّيَقَت اذإ ئراجآ ُهْنِم

 افلم اَمَنْر لاينلا ٍّيَع
 افَعَر امالي اَصْيَب ْتَأَنْقَأَو

 افّرجلا َلوُيسلاَو باحتلا َنِم

 افدْغُم اًعانق ضْرآلا َعَّنَقَو

 افرطلا ناذرلا ٍهيَنْيَع ٍِفِرَطو

 62 < 06ج هم ند ها

 اقكاقخح اًصتالق اَنَل ّنا

53 

 ن ل

 [ةكاس ندخ 2 تاقسوتسم
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 (ظطنم :ةماكق اذ ناك اع

 انَرُذ اهْنِم ٍقيربالا ىف َنَشَك ١
 افَصلا يِراهَص ىف ىهانت ىَنَح 4

 افقرق اًراقُع اًموُطٍرْخ ءابهضص ا

 افّسَعلا ةاطن ىبني دمهم ىف مع

 افَصْفَص ىجانث ءاسعو ٍلبَح نم مه

 افَعُنلا قاعنلا ىَروَرْعاَو ٍديِبْلِل 5

 افَّحَوُملا فراشلا َتْيَأَر امك

 يغشب وأ ىفش الب :تفرشأ سا

 افّصحأ َرازعلا ىقال اذا راد ند

 افورَتْسُملا َعَمْرلا ني اًذَش م١
 0 ليقاقعلا 1 ا 3

 اغَلُظ اًموُلُظ اهاَلَوَو اهْنَع ا
 مس 0 0م 5-5

5200 

 قود نسيب هم
 ه-

 م
 افكلم طارأ نم ىتمت نَقَو عم

 افوِجأ سانك ىف ىِفْنَي تابق م١
 تا 6 و

٠. 
 ام اذا ىَتَح م4

 غر نم < تو

 افئاتساو اصرخ ىرابب ادغ هأ

 مك

 افطقراما هيا لوم ا فشت

 افَصَر اَلْيَس َعَوان فّصَر ْنِم

 اَسَدُوَعِسأ مما لوك |ايدكت

 افو ميِشايَح ىَمْلَس نم ًطلاخ

 افَمْخَجَت اَنَجْفَج يلاطيلا ٍقْعَم
 افيوم بارَسلا قارقر َناكو

 رشم نمل لاغ ايركو

 جابث وأ ثول تاذب

 مرسم يسرب اع رن

 اَنَرُطَخ ساهدلا ُهَتَقَلَت اذإ

 افدشأ

 ام 0

 افجت هنعااباةيلا كو

 2 2 دف - 6

 اففلت امو ليلامش اهنم

 كاك لعمر كي فاكذلا رك
0 

 كن اذا



 اظايِغ ْمُهَل طايع فْيَسو اظاحللا مّطحلا َكْعَب حصن

 اظافجلا ُمَرْلَم ٌسانأ اَنإ اظاوحلا ٍلَصَعلا اذ هب وْلْعَت

 اظاشوآلا طقاس مييَّصلا ذا 4

 مسام
 هو انلإ اج هَ كو حا د 5-6 260-06

 اعضرملا ىبيصلا صم ىنصمت اعضخا ضوعبلل ادبع ترصو

 مب

 مسوع

 قالا !ناولملاا لاملا !نسكي لك ٠١

 مو

 افهعُبلا ىكاجي ىَسْمآ ٍلَلَط ْنِم اهّرُذلا َنوُيْعلا جاعام حاص اي

 اًمَع لق ىَتَح خرلا ِهْيَلَع تْرَج افّرْخَوَيلا َبَهْذُيلاَو ةموُسر

 افَعَش آلا ٍضْرآلا ىف اًسِحاوَد افك اّنالَث الا ٌتقَرْطأَف

 انّرْنُم اًكيِش ٌبِسَحَأ ال َنامزآ افّرْثم رايدلاب ىِنارآ ُدَقَو

 افلعلا شونت ءامدآ نيجي افتشلا قوت ْءاَرَع نامزآ

 اغَنَذ نوكت ثداك ْنَق ُسْمَسلاَو افَعْرَسَف تَفِحِرَس نإ ٍبَصَقَو

 افدسا ام اذا ليللا عطقاو اغلحزت ىك حارلاب اهعفدا



 ا

 ضاخضخلا هدام َتْوَص ّنأك ضايغلا ىف ءاسيقرف فلَخ

 ن م م

 ضاضيملا رفسلا لوط َلْعَبَو 4

4 

 كالا 00+ 9 اس
 .٠

 ا 212 6 0 - - _ِ 6 مم (ن و

 طق بثذلا تيار له ىنذيب اوءاج طيلتخي مالظلا داك اذا ىتح

14 

 ىطَمَقلا ةَرْشك ٌبِحا الو ىِطْنَبْحَأ الثلِشُنتسا اذا ىّنِإ

 مدل

 طال ناحتن ارموحتت |

| 

 اظاطنلاو ل والاو ءاهغارأل .اطاطقلا هكر تنقش اذا

 اظاف ْنَم مُهنم َنوُنِفَذَي ال اظافل اهْعْمَج ىَسْمَأ ُنْرَآلاَو

 اظانغلا ِدَبّرِيلاِب اولكارت اظاق وأ ِةِفيِصَم ىف تام نا

 اظاقُيآ ْمُهَقَوْسِإ اوُدَجَوَو اظاعُجإ اوُكَرَت نْيَتَوْفْجْلاَو
 اظطاقولا ارلقْذَصَو ميهليك اظاعطخ تطعطع اَكوَأَر ان

 اظالد اَنِبْحَر ْنِم اَكَرَعَو اظالغ اًنَتاَكَرَأ اوُدَجَو دق

 اظاوشلا ٍرَعَسَت ٍبْرَح رانو اظايفأ اَنِعقَو نِم ْمُهَّل نإ
0 



 راو

 شح نخأآب ىفْنَت 00 01 44

 ا

 اسرَمت هي ناَباَرغلا اذإ اَسَّنَجَع ٍدِهادَه اَذ َنْعَبْتَي

 اديك 31"كاشانتملا مكاض رن

 نوع

 شرح 8 0 ٍلاولَوِب تجاه ُشرَمُهَت بالك تاوصآ ناك

 مه

 ادق لولذ ىداتفأ َتََكَو ضصعبُت ل ىَتَك ناك

 ُضِمْلَي مامْزلا ال ْوَل ىب ناكي ٠

21 

4 

 ىضقن 58 تعرسأ ىلايللا لوط ضقنلا َلْثِم ا همم

 ٍضْهَنلا ٍلوُط ِدْعَب ْنِم ىِنََعَْ ما ديا ىضرَع َنْسَبَحَو لوط نيوَط ىِضْعَب َنْكَرَتَو ىِضْعَب َنْذَحَ

 ا

 ِضاَيَبلا ضياح ٍديِعَس رْهَت ٍِضارْمآلا َةلْفَح ىفْشتَو كاذ
 ٍضايِرَق حب يذ َكَع ىرجَي ٍضارِتْعا ىف ةّيزجلا ٌرِدَحْنُم



3 

 مو

 مسرب

 م

 معا

 معرب

 وعد

 وع

3 

 هأ

 منن

 ةف

 هال

 ٍِسرِعَو اَلَبَج ٍِسْرِع ْبَجْنَ
 ِسْبَع عيرق ٍساَّبَع ٍةَمْبََ

 نسبي ْمرك ْمَل ايه ُثوْيَ

 سْقَولا فارق نينو ىَذآلا َنِ
 ٍسِرْخَو ٍمَصلْعُم هم نم لسالاق

 سَملا َْعَب سما اَيالَبلا ٍِفْطَع
 0 0 0926 هع 6 0

 سبك اذ هناينب اوأر نإو

7 

 سحن مجنب لدلوي مل رهزا

 إلا رع ا
 سلم ٍتانصاح نم نِصاحو
 ٍِخا دع جا 6- 20 ا

 دا الك قرع ىَقْرَي 0

 ٍسرِفلا ٍسارِضلاَو ٌرِهَمْسَي نأ
 سحب اًعَرِج مهارأ ايق

 اعلا نْعَب نال تاكرحو

 سدرلاب ةتاكرأ اوحّراطت

 عر 25 هاذ مس وو

 نوم تاخدو دروسا نك
 ةلاب لكك كراك

 سهلا َقوَفَو ءادلا سرهيو
 رب لالا

 سْجَرلا َنْعَب َسْجَرلا نه ِتْيغلاَك ٠4

94 

 نب

4 

“4 

ْ 20 
 ساَيلا دعب ياه ٍصاشن ءام

 سبيلا قورع ىيحي ٍلباوي

 ةيفزا 0 0

 25 د 5 مل تا
 سوب 0 ءايعن فطعو

 سنألاب ةليقا" شنأ لبكي

 سحب - ءامب نعل | تراقف 5

 ىسمي ام اذاو راهنلا ُح

 سمشو رمق نيب ءايِض

 ريتا تقرا ارطاب اذ املا
 سبللا لعب سبللا نولصفُيو



74 

 اح

05-7 

 تس اع 39

 ص0 ع 2-

 سنع ٍةالَع نم اًنِرَسَح لق مك

 سْفَرد ٍلزام وأ ٍةَسْفَرِد
 سمخلا َدْعَب سيحل ٍنالَمَرَو

 سّلجلا ٍليِقَم ىلإ ِدِضْرَأ نِم
 رولا َراوِفْصضآ سْبْيَلِل َرَفْصَي

 سْهُذ ٍلامرو ناعرلا ربع

 ٍسْرَقلا َدْعَب ٍسْرقلاي اَنِْدْعَي

 عرار زها 0

 سار نباو نيدلا ماوق سار
 سّنِق لك تاف دج سْنِق ىف
 لقلا ْمِلَع َلَق

 سركلا ميركلا كلبلا ٍنِدْعَمِب

2 

 لل

 ار

 291- 2 6 تكول ا ملا ىو سادس ها 1 2

 سْلَج ىَرْخَأَو ٍسْوَقلاَك ءادّبَك

 0 3 9م 0 5 2و

 سمح ٍفافِف نم اًنْعطَت ْمُكَو

 سبللا َدْعَب سبللا ٍراهِظ نوذ

 نسعولا َنْعَب ِداّرَطلاَو ٍسْعولاَو

 رهو

 سْعَر باصي ىف ٍسْعَر ماما

 000 دلي هلل ةعل

 سغم ليلي ماوسغأ

 5 هل

 0 0 و1 ساسعلا "انجآا لآ
 هيام د

 ىشسربلا هلصاو هعورف



 أ

4 

3 

 5 و < ع

 زيِمْتِم' ناتآ نع ةرك لو نإ زيطقيلا قذنك باج َقْكَبمَي
 روفصعلا حايص ةابات قلصا ل

 ا

 ركسعلا َمْوَي َنيِيروُرَحْلا نم ٍرَمْعَم نب رَمْع كافش نقل

 روغألا عفوك َسْيَل يرْمأ عفو م
4 

 9 تع © ن هي <

 روجسيع نيندلا ٍلَكْبَسِم |

 جاجملا ةارما ءانمذلا تلاع

 ردا رسل ينحر اة الا ل يا ل

13 

 ل ناسا نا 12 0 20+ 07 ان 202 مل يا نال 0 سا لا 2

 أمرهش تراعا لم انتاسنا ام ارسع اضرق ةمزح تضرقأ لق

 ارثَمدلا نتعّبجلا ةَلَِجوَح ه

 ٠

 اردانك اردنك ىتحت نآأك اًرثاعد ثكبصأ ٍتالْزْمَم نم
 - 5 0م 0 ا
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.| 

 ا 97 اهي ئرج جد ال اجده َنْلَرَي ال تافِصْعُملاَو

 اًجِم ِدْلَج لك اًجاجِح اذإ م

!| 

 اًحدلا ىَشْعَي ٍتْيَبلا قاور تحت اًكنَشَو اًدِعاق اَلكأ َناكو

 كَ تايناغلا لص 2 50 تناك لْجرلا ِتنثناَو

 الار

9 

 ٍدارْبألا ىف يشولاك اًيِناغَم دايز ىَقَرْبَأ َنْيَب تْفَرَع
 ارد
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 ىَتَمْتلاِب َنِهيِضْرُيَو ىَسْرَم

 ىّيَقبلا صرخ ٍفاَعِّقلا ّرْطَأ
 نيسلا لوط كانثأ يل َنْلَقَو

 ىتوتلا ِهْلِقَو ئوهنلا َعَم
 نتسملا ٍءَفَسلا َنْعَب ملكا

 كك نْلْعَلَو يناَرأ قيم
 فز
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 دم هيقارت نيب نم شي

 همر دوسالا ىِفْنَي بجي

 2و

 افق الع اذا

 ةيظعتسم ىنأ وأ حانآأ اذإ

 همول بايعلا رشح وْشَحَو
 ةيصغأ ليِجَشلا مآ ٌَبَصْعَأ

 لطف -ردجلا6 يح! َنياع
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 00لا يللا قاومت
 ةبطلم ليسأآ ِنْيَذَعَملا ىبار

 ةفحام نري اًثيَل نعرصنَل

 هفالش ا رييكو مثا ريغص
 نأ و ف ةص د 0 : 67

 هبلكت اهبواج أذا ىلغت
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 همقب شاج غابصلا ٍلَجريك
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 دزالا نم ىكتعلا ورمع نب دوعسم ركذي لاقو

 اوُمكت نإ َساَّنلا تدهش وَل ْلَب

 ارّمغ ْجّرَمْف مل ْوَل ٍةّمْعَو
 اوُمَكَرْطاَو كونلا ىوعد ُنْرَالاَو

 ُلِّصِبا ةلابجلاو ولالا ذيك

 اوُمَت مييق َلاَي اوُعُذ اذإ

 مقشفلا مسح ذأ مهو
 مَهْللا ٍبئالخلا قباَسَو

 ممل ةَمْيَوْح ْنِم سَلاَو
 ُمَضِحلاَو ضل َعَمَتْجاَف

 اوُمَمْتاَو اورصآو اوُعَوَتَم

 ارو مهرتم] ارمطسلالا

 مطسأ ُهَلَو حاوق ُهَل

 هز رورطا تدع
 ْلُي ٍبَسَح ْنِم ْمُهَل ام
 اوُمَرَأ نإو اًعَقَص اوكَهْنُي ْنَآ

 0-0 582 نا 2-0

 ميطقلا رَضِم لح فيك مآ مس

 اربْمَي ْمِهَل ٌمِرَمَقِ
 0 لا ا
 امه نإ ْمُهّنَع دْرَي نل نآ
 مشلا كتاّيسارقلا َرضُم نم

 ارمْس َنِهِيَو ىلاعَملا ىلإ
 كل تل[ تتدسا 0 ل

 مضلا مض نيِح مزعو مزح
 3 تاضا 009 نك جي < 9 000+

 اومطو مهل ثءيط فدنخو

 34 تا هوا 90 5060 -

 3 7 م00 10

 اومذ نم أوعؤنو اووه نوب
 ت5 هل سد

 مسجلا
 مهلا ُهاقَّس ٌمّملا عذابك

 اُمَكَلْجآ اذإ ْمِهُيَعْمَج ُبرْضَت 0 ع ه4

 اوُمَلا نإ ٌقحلاَق ْمُهاَوْعَد

 تل هاد وغرف نع
 5 نايم 0 اومَر ام ىضقنا

 د ريد
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 ملّْسُملا َفْلَح َنوُفاْطَعَل انا اما

 مسقْمْلا ِدَهَحِب لآ رِعاشو | وع من

 مّجَوملا ْمَل ْنُطلاَو ٍلوقلاب مه

 مطفم 5 كرام كغمَت ايك ا

 مكْكُملا ُلّثِم َوْهَو انّيقَتْلا مح 4

 ىيهجت نم ىنود ىأر لقو اها

 ىمهنت ةناطيش : كلي . ملَق | حدد

 هس 5 3 ل

 اتتتخك رنذكت“ |هه
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 ىذالا نم ٍلسَحو اهلل

 مورلا ٌبولُق عقولاب َعَرُمَأ 4

 مَّحْنلا راكبلا ءاَدْهَد َداوَل 4
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 مُمَصيلا بَصقلا َميَِص ىهوي هن

 مّرُدرعم ىف بالا نم بكر 0
 26 يدعم

 مككحلا بيبص نم اًهغذن نأك

 متسآلا مانسلا نِم اًَفِْرََسَم 4

 ثَجرخأ ىلإوعلا اذا
 نما 2 950

 مفلا ىَصْقَآ

 ىيضأو يلِطاب ْنَدْضْعَم

 ٍمَعْرُف ْمَل ىيَلآ نامل
 مكَهَّتلاَو ٍلوقلاي ُلَوَي ْمَلَق

 دلك قت وتؤبؤتشاو
 مَتْرَآلا قُّيرولاو ٍقْيَبْرلا ّمأ

 محلا ىئاوقلاب ىِدَرَو ىِعْفَص

 مكخَم مشي ججانتلا ولفت
 مَرَقُم ّلك َعِرَد ولْعَي ٍمَرَقلاَ

 مرمرتلا يعضاو اوُذوْلَي ىَنَح
 مس ©

 مقيم ٍريِدَهلا ٍفاَّضَق َةَبْهَر
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 0-0 اب نارغالا 5 د
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 دما 57 ته وو
 مَصْحي مل ةئارقآ ْتَمْحَأ نإ
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 2 نأ 6- هلو ص

 درعا قرع اع ايكح نع
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 مقعي مل اهلج ناصح لجن 4
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 مثوم ريغ لوقلا صعب ثلق دي ل
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 تومرضتك للزل
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 متاملا ءاقتا اهانظعو لقو 41
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 مقفي امل رمالاو اًبرقق ا

 0 تي 7 00

 تدع 6 7 0

 معجم لك نالْمّلا يحيد

 الو ٍراوحب َسْيَل
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 مخل َسوْرَص ىبّنت
 مدخلا ميغّصلا نَح نم ِتوَملا

 ملا لْيِباَوَس موقلا َعَوّذأو اسس

 مَنِ برَحب ٌبْلَطَي نمو اَولَو اه
 مغيغتلاو معلا َنْعَب حارأ مرو

 تسرالو 80020 نم 9

 مليع نيع ىذا ةلمي »و

 انسان

 مطخمب ضّقار هضرب كو

 اتخل با ةرسم ءارغ

 معالا رباح نمدعيل

 ميلا آو دنهلا ييكاسم
 مِدْلّصلاِي ًآلِّقاو انْيدَر َموَي

 مِلَظَت مل ام ءاشتخلا َرْذَحَو

 مزرألا قرخ ةياكفلا اوْلَعَج

 مظعالا ءانالا ليك مهل ىنوُت

 انِحّلَق ىف امو اَمَح
 مَضَوُم الو ٍبوُلْعَمِي الو
 اهي يغارون
 محم لك مالا اذا تح

 مدنعلا شاشرك وخلا ىلع
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 ينم ايادت ترهل
 00 ا
 مَجكلا حانثلاب اوُكهيُي ىَّمَح
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 مكرتلادووت هازاأمل

 ٍمظْعآلا عيسدلا لأ ىَأَر مْ

 مكحلا َلْصآَو سانلا ٍةوْرِذَو
 اننا و 2 2

 0 ل
 متاح ءايبئآلل ٍكَرابُم
 مّنسآلا مانسلا ُلْضَف ْمُهَّل موق

 مَسِحآلا عافّيلا َقْوَك انّذَمَو
 2-6-2 7+6 هن ور تاوو
 مزفالا ريغ ىداعلا ندوسلاو
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 رانج ل انتم ايزع لانو
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 تي َْى 65 م نر

 مّمْزْلا ماه ْعَدَقَي ةَحاّذَش

 مرخم ال ٍرْبَغ وأ مرح
 مَبْضِيِي هَل ميما وي

 ماشملا ٌقيرَط َنيِماَشْللَو
 موصلا رطِف ناح ام اذإ ىَنَح

 مجركملا نم ساّنلا ٍةَفْصَعِل

 مُلَجْيلاَو سوورلا قلَحَيي

 مصل حلا ٍببِلاَوَقنِح
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 مه

 انَهْبآلا وكي نيتاصخلا نأ

 انلَرَملا قباشلا  ُنْبَ ُتْيَح

 مو

 ماصار 2 26 19 هم 4

 ه- ب

 هت! سا ١ ىح

 امَّلَعَت وآ ملعَت نأ تتش نأ
 او سارعت
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 ايلسم ابجع بولكلا
 ريد نام ]ل

 ف

 ىيلْسآ مث ىيلسأ اي ىَمْلَس راداي

 ا ل الو
 مّلَثْملا هده لْعَب يوُنلاَو

 مورلا لْثِم نه وأ مكاور

 مّكّسلا باحتللا ٍذاَذَه َنْعَبَو

 معَرَت اَمَيا ىناوَعلا ركِذ

 مّلحلا ِنوُيْعْلِل ىباصتلا امو

 مَهْيَآلا داوفلا ليلاضت لإ

 متن يلح ٌنَرَح اهنف مَ

 ىموسل يلابا ال اهيِف ْتْلِلَظ

 لشط .لاوؤلشا )نمو

 ميص لَكَبلا ىف ِثالث َرْيَغ

 مهدآلا دامّرلا َوُلِش بلا َنْعَب

 موعلا نينسلا ماوعا رم نم

 هد ةينف اًينيلاواَد

 ىَحَو كيل ماع َكْيَل َنامْزأ
 مَكْمَلْيلا رغشل ا ضاضيبا َنْعَب

 مقست اَيَلَو ٌبَعَسَت ْمَل ءاَرَغ
 مَهْسَقَف بآ الو حآ الو

 7 و ف 9 كلا ةَلوصْوَم
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 ايقَّس اجاهق نالايخلا فاط

 امّرَجَت َنَفَو ناسوحي اناب

 امّوُت اًسان ةكم نم ٍفْيَحلاِب

 ام مث اًعيرَه نْيَرسآو اووسأ

 امَدْعَب َكْيَل ثْرَكَذ ةَرُكِذ اي
 امَحَو ةامح كيل تَلَوُبَتْساَو

 امّرْذَأ اًبْعكو ةادنكب اقاس

 اًكيظتع فيض كانك ا َلِخَعَو

 ابعْنأ لق ىلا هلل نْمَحلاَك

 انك !ناشحإو الا يلد

 امِلّْسُملا َميرَكلا ءْرَملا متشأ ال

 اَمَككُم هارآ نإ ىَتَع ِنْبَآ الو

 امّنِإ الإ ُهَّللآ اهاضَق امك

 امنا امْلِعَو هللا ةفافك

 امّسرط ىنار ولو ىندعوي
 اموقملا ىقال نوعقلا عرضت مر

 ايتكق لايخو ىنكت لايح

 ِْنَع َدْنِع مايِتلا ُلْيَل

 انعشو اَشيِع اَهْرأَه
 امم 3

 ايسقتلا لك اهم االا نع

 امّرُهَتْساَو َةَلوَج ناوفلا لاج

 امرصت ْنآ ةَبْهَر كيرث ثماق

 ايزو نكشف كانط اكو

 ام ّمُك ىَمْعُن ءاثعشلا ىبآ ََلَع

 ابلَسأ نم ىَلَع ةايعُت ٌمتأ

 اينْعَم ءيرَبلا َمُهَش ىَرَأ الو

 امّرحم اهارآ ِتْيَبلا ةَراَجَو

 امركَت نَمِل ىْعَسلا مراكم

 امّدَق ام اًلياع ىَزاَجُملا ىزْحَي

 امّركأ ٍمطَحَو ٍسْحْب ٍسَدَع يف

 ايس اذإ دَمَحَت لامجلا ىّرت
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 الفكو
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 ْمَِقلا ْلوُط الو رفّذلا ثيداوح

 ْمَلْطلِل لْجَآَو ِرْمآلا ٍلِجاِع ىف
 مربَلاك ُةَذِجَت ال برَح ٍنْبَأ ىلا
 طيعتلا ءاضقلاب اًيضق الو

 ملف ُمَلَو اًضْيَث َبيِصن اَمْيَك
 مرهلاب كَراَدُي ِتوَّملا ٍلِجاعِ
 مدنلا ءارعش ٍلاَخآلا ىف َكَدْنِع

 ْمَكَآَو ٍلْيَل جابثآ ْمُهَتوُدَو
 مِصَتْعَملا خانُمي اوخانآ ىَنَح

 ْمَيْعلا ها ىّحْني كاذ

 مّلعلا ٍلوْج نيَركعلا ُضْفَي نإ ام
 مَيعلا ْرَأَك ُهَل ُلْخَآلاَو ذْحآلاِب

 مَصتعأ ول مِصاَع ام مِصاعو
 مهلو لاح ني نيكل و لئاقم
 مالا قت ةماك ويتا وك

 ْمَهْبلا فاي يف اًيرَص ناك وآ
 مرَصلاَك نعط برح لا ٌراطآ ْوَلَو 0 سمس

 مَرَكْنِل ىتْذآ َعقْذَك نآو ذات
 ملقلاب بتكأو لاسرالا رهاظو

 مىقلا َنْعَج الو ءوهلا ّرِجاع ال

 مَمأ َنْعَب اهّسْوس ٍةَّمأ يف

 نوم ملا
 ملسلا وغلا ىف ناورَم ْنَيِقَنَأَ
 من ٍرَِغ نم كوزاز. مهتات

 مكترملا ٍضارُغ ٍلْمَر نمي رغلاَو
 ْمُطِع صيِع ىلا َناورَم صيِع ْنِم

 ْمَمَع ٍرِع يلا ساّنلا شرامُي
 ْمَدِب ٌبوُلْظَمَو ٍراتوآ ُباَّلَط
 مَلِج ِطْعَر نم ءابقرلا ٍةَماهلا ىف

 ْمَكَمْحم لابي اًميِكْمَت ناك وَ

 ْمَلآ نم اَنْعِزَج ام ٌيَيُح َكْنَع
 ن م
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 مَكَحْلا لآ ْنَع ماوَعلا وُنَب لَو

 مَعَدُملا ٍديِدَش ٍنْيَدايإلا مَع
 ملَقتِملا فْسَوَوْهَو ُْنَع حرت

 مضإ يلإ مَضا ٍلْثِمَو مْمَد
 مخللاي ىمارتت ٍتاقساَو ىذ

 مهبلا وبارض َناَورَم ىنب نإ
 مما رمأ ىلإ قحلا

 -ن

 يرس انيد

 سل ©و

 مدِي ىذ ِكْلْبِل َكْلْملا اوُسَنَسَو
 محدزمب هناكرا كقشلا اذا

 ملَعلا ٍبْنَج ىف توسالا ملَعلاك

 مّطِغ ىذاوآ يذ ٍبابغك وا
 مظعلا ىِلودعلا قالثأ نكرتي

 52 6< 9 هذ 30 ك

 |” طال اع ل احلا
 مقتعأ اذا ىَصَع نَم َنولِتاَقلاَو
 3 7 - ٠ و ى راهن 5

 ميِح آ ءارج ىعرف نم لوط ا

 مرت

 اضيا لاقو

 ني مل ْنَم يَلَع لَْللا لراطت
 ْمِجَّس ٍلاَشْلَسِي ليلا ِتَقاَوَو
 مَكَحلا ناربِجَو َناوَُمٍراج نم
 موحلا راتسا ناريجلا َلَعَجو

 مِضتهملاك هراوج ْنَع وْحَرلاَو

 مح نع عيادي حوف

 مَقَّسلا ىذ مايحآ نْيعلا ِتّمَتَحَأَو
 مظتنملا نابجلاك شاشرلا ىراج

 مَمّذلاِب ىَصْوَأ لآ نإ ْناورَم
 مضولا محل مكراج نكي ْملو
 ْمَجّرلا ٍرْعَف يف ءرملا راج ُفْذَقَو

 مقسلا نم اَهّكِرْبِي ال ءامص



 و -- و ب -

 لصلص ىِطاورو موسرلابو اد

 ٍلوَمَت الو رج الي ىكلم

 ٍلُجَرتلا ىوس اًرهظ الو الْعَم ا

 ٍلوَعَملا شِعْنُمَو هرقَق نم ام
 ٍلكتملاَو ٍسانلا وقع ىذل
 ٍلَكَدَتلا ُةَراَرَع ْمُهَل مَ
 ٍلَوأَف ِلَّوَآ ْنِم اوُمَيَق ام

 ٍلْحَجَتلا َكَع اهوزِدي ىَتَح اها

 ٍلطْصُم نم ْمُهحامرَأ كَطْصَأ امو
 لققلا ٌفكأب التتق سَ هه

 0 ب 2 1 1
 لو رياغ نعط قلوب ا هال

 | وعرب

 - 7-2 _ ا 7

 ىلتفملا ىلفي يح برض لالخ [61

 مما 60 ع 5
- 

 لكلكلل مهو لع ىو الا 4

 ٍلَّرَج بذخب ِكيكارجلا فو
 لفكلا َمْوَي دْجَملا ٌةاقس ناو 0

 ىلدبلا ِتايلادب ىّبجلا َلوَُح
 م رلء ب م

 لب برغي نجلا فرتغأو 4

 لاقللا [ط اني: لقاضو

 ٍلَعَتَي مل َكَتْبِس نماعَو

 ٍلقوَملا ىانَمِل يعانق ىَنَح
 ٍلِقْعَملا لوقعلا َناِبْيَلْس ّلِإ

 همن سس

 ٍلَدْعَأْلِل اوُكَننَي ىَّتَح ءرذلا اذ

 ٍلفرملا ري ىدعلا َلَع

 ٍلهبلا بورحلا تالْخأ َنورْمَي

 ٍلُمْدَعلا عيسدلا لاكآب ُمُهَل

 لضعم مو لك ىف ىدعلا نم

 ٍلطْسَقلا رابغ ُمْنَع اًوَلَج اّلا

 للختلاب تفاوجالا مرسناسخ

 ٍلَذْغآلا ٍلاَذَقلاَو سوورلا َنِم
 لفسألا ضيضحلاب ةافقل وأ

 ٍلَّدُهلا صالقلا ىنادشآك اه
 كلا ا د نع 3 00

 لكيتلاو مجلا ىف اوككاوت

 لشوالا ماقملاب ةاقّسلا ىَقَت
50-5 0 - 2 

 لجتم باوح غورفلا بحر



 ىلتكيلا َّنَه عارّذلا َةَمْضْح

 لكرتلاب عمزأ ليفاحو 5

 ٍلَلَجَو ٍنِطاِبَو هلشأ نم
 قيام يفصا كفا نع ذل

 يلتوملا رّْذُع ميهربا لاقف ٠١

 ٍلَّبَجَتلاِب ءْدَّبلا َنْعَب َنْدْعَي 1١

 ٍلَيْبلا مل راتقإلا َبِحاصَو
 ليح مامإلب ءافوعو اه

 ٍلَّبْخ ٍلابَح نم اوعاطتسا اَمِل ١

 للحب مل ام هلل ٍتاَمَرَح نم 4

 ٍلَدْقألا ٍتيِبَحْلاب مضوي نق ١
 ٍلَكْعُي ىِدْنِع َلْعِج ال ْلَقَي ناو
 رقع مر لامعا لاغج
 نيا ابوَم هيلع مالك
 ٍلّْثّصلا ماحيلاب ٍبيِلكلا َنْجَو
 ٍلَفْعَذلا نامّزلا َنْعَب اوُكِبْصاَق

 ٍلِسْغَملاَو ىمدألاب ةلموف سس

 ما

 هك

 ٍلَجْنيلا بورغب ٍداصخحلا َقوُس

 ٍلرْنَملا يف ُهَلْحَر لوحي لَو
 لَضوَم لك مامالا ربك نأ

 ني ءاوع نول ناك

 ىل َتْعَمَج ام مامالا هَل ّلاق

 ٍلْفْغَأ ْمَل نإ هللا ِدْهَعَو اّمآ

 ٍلّيعتلاك ٍةوزتلا اذ َنْعَدَي

 ٍلِضْعُم ٍنامَر ٍبْدَج نم ضصَعلاَو
 نعو ىبعلا ىَلَع

 لق واح مَ اذ اوُعَ نإ
 ٍلَوُرَشلا َمَمَح اوَسْنَيَو اوضري
 ٍلَقَعُم ىَنِي ىلَع ىَنِي اهْنِم
 ٍلُم الو ٍلُف ْنَع ىشاحأ الو
 ٍلْكُأَي َنوُجِاَصلا ُفاَعَي انه
 لضتملاك ًةنامأ اًنِظُبَتَسُم

 ٍلَبْعَرَملا ةذجلا َنَعَب ِدرْبلاَك

 ٍلْدْخَك ْنِم ٌعيِطْسَم ال ِرَخْلاَو

 ٍلّهذ مهاد
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 هن ع هت ن3 توك 2 5202

 للكحتلاب ضرألا ضرع نعطقُي

 ٍلْلَجم اًرَس تحن ىّوش ىشو

 لازما تدلك نيب اسْياكم

 ماب ٍةلوصوَم ٍلمأَو

 لف ٍفافِف ِفيِزاعَم َقْزَع
 ٍلكُت ماه َتيِهْنَت ىَرَكلا َنْعَب

 ٍلَمْشلا ىجاد َوعَو مالطا اذإ
 ٍلوهتلاب ءاملظلا تلاحَو
 لتحم لك قيثولا َلْثْخاَو

1 6 ! 62 :919 

 لمز ريغ ميصربا تيِقل
 ٍلِصْفَم لك ساعّتلا ىقَس اذإ

 لصنعلا قوس قانعآلا تضا

 سرا ترج جادو اقام
 ٍلَسْنَعلا ٌرْذَص ُميِهرْبا َمافآ

 ٍلَطْيَع ٍلْيَل ْزاجْعَآ اذإ ىّتح

 ياتو 10و اهثما حاسو
 ىلَحْنَتَك ىَجللا هامادث وْ

 ٍلمرَأ نم القلا َروَج ملم 0

 ل ديلا اهقلا- ناريضلا ىرت
 ٍلّسغلا َنْعَب ناتكلا َبِياِبَس

 ٍلَكْيَم ىَطْرَآَو ٍلاضلا ٍلَكْيَس ىف
 ٍلْبْحَأَو ٍلْبْحآ لوطي ىجنت
 ٍلَثْبلا َنِهياْصَأ يف ْعَمْسَت

 لل جيلاب مالغآلا َنَمَعَك

 ٍلَقْنَملا جاجنو ٍلابجلا نود
 ٍلَعَولا ٍلاجَرلاَو اًياطَملا َنِم

 و
 ايام 0

 ه هو

 ليثملا ىركلا نم ىرك سع

 هاو خو 2

 ٍليقبلاك ٍطِساوْلِل ةأرست

 لّمَثلا روتخ موقلا رّثَح نإ

 ا 1 دقلا لع تو

 ٍلَعْشْملا مارصلاك ٍرْجَت ءايِض

 ل خو - ل ٠0 ع

 يلتوملا نيبي شاعراب ىرذي

 5 ْزَ



 هه

 ةا/

 تيه اه

 لل مرو السحاالو
 لكرتلا يلا َعَوْفأَو ٍةَدْحِرِب
 ٍلَقْطَملا ِثَلَملا ٌيِسْفَم َّلْبَعَو
 ٍليشأو نميآ نم هَل ىربت
 ليكوملا :كلكتم١ لاثأ “ل

 لءافتلاب فراعلاك تنك ول

 ٍلِفْغَم ريغ هللا نأ تْيلَع

 لدنحلا نشخ نيشاولا معطاو
 20 ا ادع 60 | -006

 كهحبلا دارا حنا لدتا

 ٍلِمَرَملا غاتمو باحصعلا نم
 2 هت و 00

 ا حير دربت نأ جاني

 ٍلَبْذلا ىسِقلا ّلثم الِباَوَذ

 لعزتلا نم موقلاب نقتني

 ٍلِجغإلا لاحرَو نابع سيم

 ٍلَكْسَألا سايق ْنَع ىِمارَملا َيْعَم

 ٍلْجْرَآَو مياوس عْرْذاب
 رم

 ٍلجَغ ْليِرَبلا لاق ام ِدْعَب ْنِم
 لَم َلْيَبُ رجح ْنِم حار هو

 ٍلُمَرألا ءيِبَج رمآلا بحسم :

 ونوال ير رك
 ٍلَجْوَم الآ ريطلا كفرشب

 0 يا
 ٍلِحوُم ٍلَهَسِي الو ةَنوْرح
 لولا َلاَيِغ ْهَْللا ىقك ْنَقَق

 ركع زارا يقارب دساوب
 رميا ب هللاي هيَ
 ٍلَبْتَح ريغ ةالعملا ىلإ ماس

 ٍلِضَوُم ىَدنلا ناوخإ لاَ
 ٍلّكَتلا ىّراهَملا زاوجآب ىِمرَي

 ٍلَمْذَو ٍتَّبْس نم اًيِناوَح
 ٍلِّيَحَتلاَو حاريلا ةْرِهَو

 ِيَتْعَتَو اهئابكر اهي وْلْعَي
 -#آ

 لسجز

 هأ
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 سي

 ءقحب الغش ٍلعشأ ْمَل ْوَل ٍِتْيَبلا ّبَرَو مآ |

 ع

 ٍلُجَوت كَ َشَو ْتَعَرَكَت
 ٍلَمْزَأ تاذ ءارفَص ٍةَعْبَت ىِذ

 لَجْوألا ْلْثِم وهو اهْنِم َكَمَق

 ٍلَدْجَآْلِل ُةَرْمَف بارغلا فَ
 ٍلصنألا ٍتابرذ ٍتالّمْرمَو

 ٍلّصْنْبلا ريرطب اهامر ىَتَح

 لَدجآلا يومك ىوْمي عاصْنأَو
 م هد هدد 3-4 2

 لدنخلا ريك ىوبلا ىف ضقنُي سرس

5 

 انها الاقو
 ميهاربا ريكذيو كلبلا دبع نب نابيلس نينموملا ريما حدمي

 لّزحلا ٍلاجَرلا َكْلق نم ثنكام

 ٍلَحْرَملا َمْوَي يصر حي ْنَ
 دطتفاول ىو نإ لحن

 ٍلَصعَلا ينامّرلاَو ىاَتتلا َكَع

 ٍلسَعُملا ةوالخلا يذ ّىَلإ

 ٍلْبْجآْلِل اًطِشان ٍةارّسلا َنِم
 ٍلَذْجُلا رْذَت ْرِذاَتلا َرَدَن ذا

 ٍلْلَهُملا ةرهَش ءاضقثآ ىلإ

 ٍلَبسُم عيبَر ٌبيِضاعأ

 ٍلسَكَ اَمَرْيَ 0
 ٍلَّسَكُدلا زجاعلاو مِهِيَأَر ىذ

 يلوقيو ٌهَعَم ىِسْنَت ٍلْعَجَو
 ينَمْبَك ْذإ ُهرالَب الو ىِتِم
 ىلَسلا ىَسْنَي امك ةاسنأ تسّلف

 ٍلَعْلعُملا ٍرَبَحْلاِب اًنَرَشِب اي
 ٍلَسرَملا ِديِرَبلا َرَم هي ءاج
 كَرَجْلاَو بهَقلا َنِهِياَعُب
 ٍليَعَتلاَو ماعّطلا ِنَع امص
 ته ى 2 , د 76 مج

 لوحي مل ميهربإ با نا
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 666 ىلَمآ نِم اَنَر ول ُتِْلَع ْنَقَف لوقيلا ِنَحَر ِهْيَيَل ىحاش ام

 ِهَعْجَم هيلا اّمْوَي 5 نو ' كيع هوك .تاذ قالك ىف اهأ
 ه-

 ٍلَجَوم الو ضوضغمب كاكا كو ىَدِرَم در ةبصأ ىتم | وس

 < 0و5

 .يلتبت اًيالَّبلا نآ اَلَح اًرْيع ٍلِجَعم الو اًرِمُع ةءاَرو اهم

 لّقغُيلا ةدفغ ِتابئاتلاب ٠١

 مددو

 اضيا كو

 لّبحلا ِتاَيِناَعلا ٍلابِيْحَأ َكَع لّدعَبلا ٌلَوِط سل ٌْ

 ٍنلَدَتلا َنِم ٍفْرَّطلا ًةرِياَف ٍلْوْعُْمْلآَك اَنَكَم ْتَوَبَم امل م

 لاقلمت 15 كنعلا نم كانك رتل ضفدع 1:

 يلشولا ٍتافيكاو نم ٍرِطامك ٍلُمَهَتلاِب ِنّْيَبْيَعلا َلَكْوُم ٠
 ا سن 01-0

 ل هِلاب محك لجغاب لِصتم لج او 3

 و5 وأ 0 ا

 لهي يبَحرأب هقعطق لهنملا ليِعَب ةيواتآ ِميِق 01١

 ٍلَدْرَمَس مرابض مكالغ ِلَطْيَع ٍليِش ٍنُيَطاليلا مُصَض ان

 ٍلَسْلَس واط َقْوَم 7 ناك ِلَتْفَأ ِنيَبِكْنَملا عيِفَر سْلَج ٠
 ٍلَبُذ تاقساو بقحب بقحب وذي ِلَطَيَألا بدا رفع نادى 1

 ل اة
 ٍلْصْلَصَتلاِب ِهْرِوُنِل اهّبَعْنآ لكنك باج نضْمحلاِي فاكس

 لوْبآْلاِب قرط مل ةّيِئاص ِلّطْيَقلا مالّظلا َتْعَت ْتَدَرَوَف م
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 -َح ٍلَكْلَكلا ٍبيِضَح ٍلاَبْثر ٍلكو

 01 ِبْضَع قادشآلا ٍترَهْنُم 1

 ٍلْطْيَعَو ٍلْطُيَغ ىطامس َنْيَب ١
 لكشألا بابُّللاَو ضوغَبلا نم 9

 كسكأا 57 ىبك حاتزاق 11

 ٍلَصْفآلا نبأ ٍلْضفلا َديِزَي َنوُذ

 لمعلا ٍلوفُغ َنْنِع ِةهَوكَ

 ليفلا موصخلا غادصآ ْرَهْلَي

 ٍلَوقيلا ٍنيمآ ضَرَم ٍلْوَقب
 ٍلَّيْعلا ٍرْيَحو ىرثملا ِدِقاَرلاَو اسس

 لحل نئنااي ُدِيِزَي اي َكَنآ

 ٍلَسرملا لوسرلاو ىسوم نيد نع

 ٍلَمَقُي مل ْنَمِب اًرارضاَو اَلْثَم
 يتحَي اَنيِحَو اًنايحَآ ْعَرْفَي

 لَطنحلا قفاقتْنا َصْيَبلاَو ماهْلاَو عن

 ٍلّوشلا بورخلا ٍلاوشت َنْعَبَو
 ٍلَّحْنلا َدْوَلَو ريفاَصعلا َدْوَل ام

 ليلا كاقولاو رومنلا| لبق
 ها 3 0 د

 لاما نلبجا ن ةنئاك

  ٍلّبسلا مارتخآو نيلِعآلا ىف

 ٍلَمْزَأ تاذ ءارجت ىَتَحل نِم
 3 ها ن < 000

 للعم اذ تللغ ول ثنكو

 ٍلِلَهَم نم ثيأر امو ىيَه

 05 20 1:1نيعنبلابب هلل

 ٍلَصْيَق ءاضق ىذ ٍتوقحملا ينو

 لطبلاْرْيَ َنوُالا ىأَر نق
 لرثوم مك ماوكألا درو ذإ
 ٍلدّصلا ُبوُلُق نياتلاي َراط د

 ٍلَلَمُي ْمَل هللا َفْيَس تْنُكَو
 ٍلصْنْعلا لَه َنيداعلا َفِلاوَس

 ٍلّوِجيلا
 ه-#

 دعب ساثلا نأقرا ىّتح -ةرر 5 2 رم

 لدجآلا ٍريِرَح ْنِم ءاضعلا تحك
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 مل اند

 ٍلَسرْملا مِلَحلا يف ميلَحْلا كَم

 ٍلَّصحلا ٍلَمَعلا َباسِح نأ

 راش
 التكنلا لوقا ردح نأ
 مْوَي دلإلا َدْنِع

 ٍلَح ّليِق الو َرْجَّولا ُلَقْحَت ال

 ٍلَلْيم ٍرْهَطَو ٍلالمإ لوط
 ٍلَعْتي امك" ماق وآ لَعْتْمَو

 ٍلَمْحم ماتقلا ٍوِسكَم َرَبْغ
 ٍلَسْلَس ٍلآب زوقلا ِتّمَتْعأَو

 ٍّيقلا يف نك َْل ُلْيَم لاق نإ
 ىَمَج ىداهي ِلْيللا ٍةَمْوَح نم

 ٍلّصّتلا نارقلا ناقزو ٍدْيَلَع

 ليلا ْمَكَك ٍنْجَآلا ةَلافْج
 لَنَا همالق ىَرْذ ىلَع

 4ا/

 وى
 لّزَسلا حاب ْرْبْعَي ٍلِياَتِب حن تب

 لّمشملا ةادن نم ٌءاَدَج شاف

 نيج كاكا! ةيافشر عب

 لوألا رومألا كدغ نع َلَواَلاَو

 تيم 5

 ٍلِيَوِملاَو باسحلا
 هس 00:

 ٍلَّوَّتلا قوقحلا ىف ءاطعلا"نذع

 ٍلْطَعْبلا طَحْوَشلا ٍسْوَقَك ٍفْرَح

 رد ا
 ٍلّجحلا ةالقلا ٍنابرِغ ٌراَوُجَآ

 ٍلَّبَسُم الو بحح ال رْيَغ يف

 نفسا ضر هتك راهن ا هذا

 ٍلَثُْملا ٍلابجلا ٍنانعاب ٍتال
 لجتآلا َدَعَب َلَكتآلا ٌعطْفَأَو

 لكهتنم "نعل ُهْمْدَرَو لْبَهَتَمَو

 مايخلا نتا را ناك لقفل

 ٍلَلَجُملا هيام ىياط قْيَوُف
 هو ه1 220 ع اضا © يي عد

 كلا قرب لقت ايام
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 منو

 كاع

46 

 ا/

 ٍلِدَح ماظعلا مْعَك ٍبَصقب

 لسرملا ٍنوُنَحَملا نابع 2

 ٍليهلا ٍلْيَهِب صْعَدلا َلْياهَت
 ِلّلُطلا ٍلالِظلاَو بابَّضلا ُثْذَو

 ٍلَدَجْملا لإ قيسارشلا وْسْعَ
 لّسغلا َلْسَع ٌبيِحي ٍنِدْوَدْعُم

 ٍلَّخْرلا دالي ىَصْفَأ نم ُتْلَحَر
 لوهلا نانجلا ٍليواهت َكَع

 لزرع اكله ال لوم
 لقفلا يلايّللاب ُلَمْقُيَو فْعَصَي
 ٍلِلْزَتَسَي اًيِقاو هللا هَل

 ليلا اياَمَملاَو فرثخلا َنِف

 ٍلموَملا عَجوُملا ءاَبِجبو
 لَو الو ٍلْيَمْزِب َسْيَن
 ٍلّهَمملا باشلا بوق راجن
 ٍلّسولا ٍرْيَغَو ىّبرقلا ٍلّسْوِل
 ٍلجحُم ديزي نِم ٍلجع َةاَجَر

 »د 2 د5

 لبهم

 ٍلَوُذَجْلا رنا لوذجملا َعفادَت

 ٍلَلَكُبلا ٍليِلَحلا َكَع ٍةَلاَيَم

 ٍلصنلا حايّرلا َنْعَب ُهَمَّبَل
 هذآ

 تت < و نم 0 2-0 ل
 17 )َ 1 5 أ 2

- 5 

 لّوُغ ىِدارَمْلاِب ٍتالِئاغَو
 ! 5 0 ال نو 00 | 9 الو ن اج

 ٍلَعْجَي ال ْنَمَو هيراكّيلا ىَكَع

 ردا لطف نإ الوعلاو
 لَدْجُنلا ٍديفتسُملا طخب عجرت

 للجآلا لالجلا | ئِذي اَوُمَعَت

 لزجم ءاطع وا رصم ناويد
 -_وٍ 2

 ه- 3 5

 لهسم
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 ٍللَهَملا كعُمَد ىراج لاب ام

 ِلَلَمُملا َكَع اًداَّجَو تنك ْنَق

 , ٍلوَحت ْمَل سْمآ ىَرْخأَو ثّداب
 ٍلَوْطألا نايجتإلا َْنِع ٍفْعّنلاَو

 ٍلَّمْهلا باحتتلا ٍلاتُهَت َكْعَبَو

 ٍلّوعالا كابٌّسلاو اي ايوقلا ن

 لفجلا حايّرلاَو َنِنِسلا 7
 006 ِكَمَد نِم ًالدُبَتسم

 ٍليْسُم نامت ناسآ عوج
 ٍلّيهَآلا اطررشلاو ينحت ءاجوه

 < ِلَمْمْشلاَو اًبّصلاَو ٍبوُنَجْلا نِم
 لود رامز نم ِتالئاجو

 لّزخلا جاتا : َنيع تَلْدَبَت

 0 يرصلا) ونس[ اراد

 ل1كم اكبر قواك لو
 ه-

 ٍلَّذُحْلا ِنوُيْعَلِل باش قوشلاو
3 

 ا تاذب ٍلالّْضَ سو نم 0 م 3

 نكي برو َنْعَب 2

 ٍلّيَسلا لوْيَسلاِي ٍتاَجحاَسلاو

 ٍلَداَجْحلا ىَصَحلا َنالْوَج َنْدَوْطَي

 ٍتالِفاج ْق ةيازما

 ٍلّيَللا يلايّللاَو راهثلا َعَم

 0 نينسلا لاوحأ فطعَت

 ِلّوْرَسُم ىوشلا ٍقاَرَج لكو

0 0 

0 0 

2 



 قى[

 ةذ

 الايشأ اَقِسايَد ٌتَدَرْطأَو
 اللجآ اهِعْيَر يف اَهلاَمَث

 الاعتشأ َلَعَتْسآَو اهوايفآ
 الالج سَبْلُم ٍلْيَل َنَسَو
 الاكتا لكتم ا ىوانُي ماه
 الافا لشان عاد توص 3

 الافْثآلاو تاليا 210
 الاضُمإلاَو ماعُنإلا ٌرِيْكَنَو
 الاطُبآلا ٌرِحَْج ب 0

 الاعتآ اهب ُثوَملا َلَكَسْنَآَو
 0 اهمورق تلجاسَو
 الاص ام اذإ اًمرق انل نإ

 الاتضُبلا قرتملا ُكِوُذَم هب

 الاوطلا َعَرَمْفآَو اَمَقَلاَح

 الالَقلاَو مارآلآ صَصْتْسأَ
 اد كاتم لاك ليف
 العر اهلاجا اهب ىّرت
 الالِضلا ِتَرآ ابل ْتْعَمَق
 الاجآلا ُمصْنُي راماس ايلك

 الالغإ ُهَبَواَِج ىَدَّصلا اذإ
 التخ اَمْيْوُم ةلاحت
 الليعلا ليحن شانأ انا
 ْمِظْعْنَو يأنلا ىِفْكَت
 الام ام اذإ ءْرَّذلا اذ ْرَهْلَت

 الازجإلا

 الالط تَََكأ قفويشلا اذا

 الاهثآو اهي لثقلا َعَمَتْكََو
 الابجلا طَسْنف ٍتْوَم ءالد
 الاخخلا َقَرْذَآَو ىَوُملا ٌَنَع

 ديلا انهي
 شرا ديقتام ان ك9 نهم بن



 م

 اضيا لاقو

 الَخْرَم اودارآ اذا اًلِقْوَمَو
 0 م 11 126

 ا اهسوور الع مج

 م0 م ن

 ذا 6
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 لاقو اضيا

 الاقع ىِيَتَدَّدَش نإ ٌبَر اي

 الاح يلاح َتوَيَغ ْنَك َتْنُكْنإ

 الاّذْعلا قِطَْتْسَأ نكا ْمْلَت

 الاَوَع ىتَراجل نكأ ّمَلَو

 الالضلا حِداَحَأ نكأ ْمَلَو

 الاثفلا ىتراجا تيبل الو

 الالَح يل َسْيَل ام اًيِقَبَت

 الوّتلا ٌرِباَّصلا ٌبيِثُي ٌلَفَو

 الاَمَشلا ظهْبَتَو اطقلا َنِم
 الا ذَجآلا ٌصَقَتْسا ُبارَّسلا اذإ

 الَققْعَم .اودارآ اذإ الَنِقْعَمَو

 الَوطألا َناكَو ِتالاوطلا ىذب

 الفق دِيعصل اب ودعت ليَ 2 و

 الود ىدارَملاب

 الالختا ا عرتشا !ءاشق: كو

 الاصوآلا َنَهَوَأ لَه ٍرَبِك نم

 الاوق انَحْلِل يِنوَرَي نأ نم

 المج اهيِنَج يف نكأ ّمَلَو
 الاكلا ممم نحمل الز

 الاغذالا ىِغَتْبَأ مانيلا َنْعَب

 الاقثألا تعابلا لالا َّلَع

 الاوهأآلا طلقاسي ا|اًبَمنِعَو

 الاسرآلا .رسكتست هلو
 الآل و لل

2 



 مه

 ثا

 اكلاعَصلا م كنت ٍدايترا تاذ

 هارسلا ىلتعي ليلت نم
 ل 1

 ا ا هن تللف لق

0 7# 2 

 اك اكد 0 31 نم

 2 نيش

 00 0 ىَكَتْنَآ اذا
 اعتاكرلا ْرِطْيُبلا اَنِمَو اًده

 اكلاهَملا ُبَكَرَم اَدْرِج ٍبِرحْلا يف

 اكراحلآ ز زعتسي لهن لك نم

 اكياع ميكشلل ٌةارق ٍطاس

 اكيلْذَك اهْيِشْن ام 5 نم

 كرابض اَبَهْلَص موز ّمْرَق

 اكعادم اًمَجِرِم ريوهلا لت

 اكِسارّتلا ةَّلجلا َمورَقلا ىرق

 اكياكّذلا ل ارد مب

 اهكابسلا ثرو لاع ّلَكَو

 اكياوح ا َمَلظلا ولي ردبلاك 4

 اقوا لآقو

 ْلَثَّولا ىف ىدوُي ُلَمْوُي ام ضْعَبَو ُلَمآلا 0 د د نق

 ُلْصُملا ناقرفي 000

 ليخاك لكم نعرأ ٍضراعو

 ْلَوَجَو ِدّمَص ٍلك نم ُهَل ىِرْبَي
 لجحلا ِتالازغ ْمِهيسَنَي اًبَرَص

 ُلَعَتلاَك نْعَط ضارغأ ُمهْدولَج

 لاقَع ىذ سيبخ سيما لق أَ

 ادي روح ا كينجحاوت قراح

 ْلَجَر اذ 2 ىلابي رع

 لوألا ضيبلاو ضضيبلا تان تكْلاب



 مهناك مه

 مثد/
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 ٍنورملا هم تبلغ نع

 ٍنَرْلُم َمْوي ْمَلْعَت ْدَق سْمْحلآَو

 ٍفَوَرلا يناقر بِلا ٍدِرطُم
 ٍقَوَسْملا ٍةَكْيَألا ٍلادَه َبْرَص

- 7 
 نيا ل نبا

 قمعتلاو ىغبلا ٍفيدَج لْعَب

 ٍقَرْغَي اهضخي ْنَم ِتْوَم لاين
 ٍقَّنَكُملا ىلإ ُثْوَملا َعَلَب ذا
 ودرمو هارت نط هاو َسَخَد
 ٍنِرْغُم زيزحلاب لح زاجغأ

 الو نيعلا عطاق ال 04

 هل ند 20 د 00

 هه 52 - ع

 ٍيوُطْملاَو ٍساّرلا ماي ىَقْشَي
 ٍنِرفتلاَب نالْهّدلا تَمَه نا

 زان

 ىقتست مهاحرو اتاحر تراد

 ٍقرشعلا 5 نابوسلا ةلجرب

 نول لك ُميِرَّصلا َكَيارَو
 ٍنرْبألا ِفْطِعَو ٍقينارَزلا َنْيَب
 0 يأثم يْوَم ُىذآ ْهَكَطْحَط

 اس

 قرم

 دوعسم نب ورمع مذ ىف ميمت ىنبو دزالا لاقق ىف لاقو

 ىو لاغ]

 اكياس 1داجإب اًنِمياوار امن
 كراَدَملا ءىناشلا كودك هب

 اكقابس تَّلِطُم ٍتافَهْرمِب

 امهم
 ا
 اكياكَسلا اوُذَحَأ ْنِإ ْمُهْبِرْشَت

 اكتارتلاو ماهلا ّمأ نضضفَي
 اكلاثنملا اًريَحتْساَو اًوهتنا تح

 كرايَتلا ٌبِضْخَي ءامذلا َنِم

1 



 رت
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 0 3 ّط -- 2/2 0 0 2 0 م 768

 ٍفاكالآي ٍدوْدْشَملا نَدوَكْلاَك ٍفارغأ اذ ضآ اَم اذإ ىَنَح

 ِفارِطْصَآ الو ِفْصَع ال رْيَغ نم فاَوَص ىل َتْعَبَج ىِذَّلآ ّلاق

 ٍفاكُي ْمَلَو َتْوَملا كِيَلمَأ ٍنارشألا ْنَلَو مكاذك َسْيِل

 ىناَعُي وأ َكازاَج نا ٍذْحآلاِب ٍفاو كيل كيزاجي َفوَس

 م

 اضيا لاقو

 اَمْرََو اَهَّنَمَي ٌةلالَم اَقَش ىَزاَوُي لوحْتَم َمبْسأ

 ا ني تادنتر اقزملا طيجاَتي تزن
 اًقَعْنآ ْناَقَرْعَرلا ُبارَسلا اذإ اَهَح اًذه ناك نإ اَنَرْشَب اي

 هس 0 | < ن <

 اقبلا َباهسلا ىشغن هلثيب اقرخ ىشغتو قرخ ديب نع

 موع

 اضيا لاقو
 |0000 لك تاليزنلاو قزهتلاو انيملا بر ترا ّ نإ - 0-2

 فرو رينو ؛ئاياطخ رفغاأق ىقلم لّبقتف وعدا َكاَيا
 ا6 نجا ١ 2دوو ام < هج 0 2-20 © هام: ن2

 ٍقَحَي مل ارجاتسم الو انيد ىِقتن ال تدغ برح اذا انا

- 



 ا

 ةه

 ٍفانكآلا َعِضاو َنَحَجَرأ ذا

 فالق هفككب مكلم

 ٍفالغلا ىؤ ٍلْحَّولا َبْلِج َّنأَك

 نالاألا َنِم ِداَرَم َنَّيْعَ

 ٍفافجلا ريق ىجاونلا اه

 ٍفادْسآلا كلاح ْنِم ىَأَر ىََح

 ٍنفاطِع اخو اًناطِع ىلْشُي
 ٍفارغآلا ىَوِلِب ىوُهَي عاصناق

 نواصي ايبرااارإتا نرد

 ٍفالظألا ىلع
 ماس دب و

 ٍيفاقث ىف َهّدُح

 د ان م نم يي يَ
. 

 يطوطقاو ركف

20 
 ىناَجَتلا ةّئيوط 0

 هي ص م
 ٠

 ٍفافجت ىف دالبلا ميو

 ٍقانْسِم زاب طالهلا ٍوْش
 ِفاَلَس اَبْرلا مام يشّيلاب

5 

 ٍفاَوُط ٍطِشان ٍةارَس َكَع
 فاطعالا كحاو وأ جدوهب

2 
 و5

 فافخ رهاوت بلكآ اذ

 فاينكأ لإ ءاتاككا كح

 فايفعا رد نقولا تمن

 لكلا ِنَع
> 

 ٍفاحجلا عضرمو

 ٍفاَضَحْلا وْبآ ىَرْجآ ام لاطت

 ةاركدوا ةايحاإ لسد
 داك كمت تركلا نكت

 يفارطآ ْتَشِعْرَأ طار لاحت

 فافدلا نم بُيشلا عم ناك
 تاس و

 فادغلا ٍهِشير لعَب َلْذَب



 ك1

 أ

 اضيا لاقو

 اعضعضت هثْذِب ام اذا ىَنَح

 اعدت نم تزافرابي سيما
 اعَتْعَتَت امو اك ْلَقَو ىَسْمآ اس1 اس

- 
 يقي لس

 كك

 اجكلا نب ةبور هنبأ بتاعي لاقو

 6 مو مح

 تانكألا يعانتل َةَْلَصَو

 ٍنالثإلا ٍةَبوهِرَم اهلوَه ْنِم

 ٍفارْطَألا ف ٍنارطآلا ٍةَلوُصوَم

 يناوَسلا اهبوت حايرتلا ى رذت

 ٍفافِطلاب ٍفافِظلاَو َنآَلَم

 ٍناعّيلاَو ربغلا ٍفاعّيلا ىلع

 ٍفاخولا نع ءاملا اهب ىقُبي

 دالتالاب ينوجلا قِياوَس

0# 

 نْيتَليَل ناكطبب
 ا( عيلع جيرارفلا 2

 اعيجتماو ةلاطا َتَعَححَتْساَو

 اعَيْهَم بارثلا َلوُحْحَم َباَنْجَآَو
 اعَمَجا ضارَملاَو َكْيَل رح

 اق م

 اعروي نا بلجي

6 

 ٍفاقسملاو ةايملا ةحزان

 ٍفاغِقلاَو ٍبُهّصلا ٍلامّرلا نم

 ٍفاو ٍلّيَكِي لْيَكلا َىَزاَج



 موس

5-34 

 معان

 ها

٠14 

 فاحش لكس وأ اهناتك

 طالعلا عضْومَو ىوشلا ريغ

 ِظايَلَألا مزال اًراق َنيِشْغ

 طابصشالا نم ف فاك

 ٍطاغ ليل راجع الج ىَتَح

 طاقيلاب دم ٍضايَِبلا َنِم

 طارخنأ ىف جل َيِرَبِرَبلاَك

 طياوغآ لإ ٍطاوغأ روب
 طارْمآلا مدقآلاك بلكا اذ

 ٍطاطْخآلاَك رابغلا يف َنُمِشَو

 طاس َنوطَس ول ءارجلا ٍرْمْغ

 طاقشلا ِتْيَر ٍساهدلابَو
 كدا سر سلا

 طاغشإلا طخاس رك تمت

 طاطيا قبرك د
33 

 طابنالاب ِتاَّبلل
 و سد و

70 ٠. 
 سا

 ِطاَّيَحْلا َنَقَك ىواشتلا كَش

 ظطابسلا ىتابا الخ هيلع

 طاعسالا نمي َنْنِع مطخم لاو
 1 7 5 لا يركلاع
 طارشالا نم دعر ةاح ا

0 

 * ىطاررلا نم رابغ ا
 طابرلا تباق مهو تابق

 طاقَس ِبَدْيَه ىماوَح َنْيَب
 طاطشفلاك نوللا حايل ُهْنَع

 طاششللا نم ادعرع اظن

 طاقلآلا ٍةَرْصَّنلا روذ ءادغأ

 طاحنلا ٍرَمَح نه يارا كك

 طاعُبالاَو ِنْبَكلا َنْيَب َعاصْناَو
 ٍطاَعَت ٍبراه َواَس َنْبْلْظَي

 طالقتخأ الب ميدايآلا ىناع

 طاطقلا ٍةَبلُص ٍرْمْسِي ىرْذَي
 ٍطاطعنأ ىف ل فينيل ُ

 طالخلا ةَبْهَر ندرك
 ِطاَخَو لكلا ىف ضامي اًطْخَو
 ِطابآلا َلَلَح َكْشَي كاش

 طاطبلا ىف َدوُعَّسلا َكَبْطَت ْوَآ



 ا

 لل

 ماس

 مه

 رخل

14 

2] 

 اَضَهِم ْمُهَلْبَق ٍشْيِجْلِلو

 اضرَق ٍضْرَف لكي ْمهِبِرْجي
 ىشقنلا ْرَدقلا ىَصقت ىّنَ
 اَضَرو سوغرلا باص اذا اًعَقَص

 اضخكتلا قورغلا صاع ىلا ِضْمَي

 اضْرَج َنيِقباَس وآ اَّبَحَكَم

 اصْرَم َنوُفَبَسُي ٌةراَنَو

 اَضَم اَنعَطَو نيقارطلا لع

 انا لاق

 ِطايِيلا ٍةَديِعَب ٍةَذْلَبَو

 طاسبلا ٍةَعَسِب هطسببو

 طالخألا اهّملا َناريِص ناك

 ٍطاَعَو ٍفِطاع نم اهِلْمَري

 طالبلا ةَمكَص ثول تاذب
 طاطخلاب نْيآلا َنْعَب ٌرِضْن

 طاوشالا عباتت نم نغضلاو

 طا تلح لبسي

 طاطغلاب ِديسِلاَو اطقلا لبق

 ٍِطاَطَح ٍطِشان ةارس َكَع

 طافم طرا الا قرَبلاك

 ىطاخلا َمْصَح لاقغت ٍةَلوُهْجت

 اا لا ىلع ةيواتا ذيِق

 طابنألا نم شوبحا ٍلمَرلاِب
 طاوطولا َةَبْيَع نيِح ْتْوَلَع اال اص

 طاطلا قينفلا ٍلثم ٍةَراَطَح

 فات ا ةرامسو ؛ ةقوا

 طارقلا نم ءان ىَرَّصلا رْفص

 طاطرقلاو ٍلْحَّرلا ٌبْلِح نأ

 ٍطارآ ىذي َفْرْطلا ُبْيَقُي

 رادلا دانس, نم ناك
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 اضيا لاقو

 اًصانت نأ ءاوعشلا بهرت مل

 اصابي نأ ثداحلا ىف نيراج

 اصاصلآ مّوشَح نم تقداصق

 اصاععح ادوط تفالقف معت

13 

 دييو ثعشالا نبا باكا ىف لاقو

 اضحر موق دشا نكي ملا

 اضقنو ةردغ اهوقطصا مت

 اًضقن اوَقاَوَك ضفنلا اوُبِسَرَ

 اضيَح اًوقالَق نيلخم اوءاج

 اَضَح هيفَس الو اطَح نم

 اضرا ٍضرأ دعب نمي اولَع نإو
 10 3 رثكلا ِتاَيِعَوأ نم

 اضرَع ىرابي ٍضِرَع ٍبِجِي
 اضخت نيمركألا عيِرَص نيو

 اصاقو ُهَمْبآَو اًشيِرَح وعدت

 اصاقنلا رَذَحأَك
 21ج ه-

 صقن ردغلاف 30

 اصاخحم مهدصق نع اهب اوصاح

 اصاغَم اهب اوضصاغ اوُكبصاَف

 اصاّيق اوُوَت

 ماسلا ©
 اضكر َنيِئْبْخَآْلاَو ْمُهءاَرَس
 اضحَنلا روُمألا ىف اولاطأ َنِيِح

 اضقنا نيِح سوُفُّلاِب َضَقْتأَت

 اًضيضق ٌمُهْنِم
 5و هاذ ىف ف 00-

 لكما را
 اضَرأ اًنِطْبُم اوتَكْسآ اذا

 اضْرَع اَهْيَلَع اوداز مُهتبَسَح

 اَضَهلا يَبَأَي َجاََحْلا او
 اضختد ُماَقَملا ناك اَذإ اَنْبَت

52 

-310 
 اوعيَج [ ف

0 

 اضعب

20 

 لَجَوَم
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 مكحلا نب ناورم نب رشب حدبي لاقو

 سراوملا عم ىل ىميَلس تلاق

 نيطاوقلا مُكْللا َنْيَ سْفَنلاَ
 سواسشآلا ىلع ءانآ كك نم

 11 ل ب

 سكابُيلا دي ٌبالَغ ٌرْهّذلاَو

 سماطو سماط نم القلا انبُج
0250-0 

 نعل 2ك لع لالا

 سراد ْرْمَع َىَو لطت راقلاب

 0 رب

 سلامآلا ٍةَيَوُلْلاَي

 سِمارَهلا ٍدّسألاَو ىّدِعلا مغَر

 سّياَرلا دايف ِهيِدْهَي ٍشْيِجْلاِب

 سداحلا َمجَر مجارلا اهيآ اي

 سِخاشْنلاِب َسْيَل ًالْوَف ثْلَقَف
 سراح نم ىل هللا ءاضق نمو ام

 سِمارَعلا ٍةَيِرُهَملاِب َكَيَلا
 سماوُطلِل نه اَيالولا َمُعِن
 سماؤلا مالظلا ماتنآل اًَطّبَح

 سِحاَتلا ٍلوُجَر ءاوزَم ٍلكب

 ساي َرْيَغ َكَراز ْنَم رشي اي
 سجاوّرلا ٍلْحتآلاَو ىَرّذلا َنْيَب
 ٍسْئاِب ٍرْيَغ نّيفكلا رِطام نِم

 سِحانَو غضام ىيَبانِي اًمْعَض
 سيادقلا لجل ْنْكر لك وَ

 1 ولد ولا كب هو 5-0
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 دن

 ا

 اا

1,14 

4 

 ما

 مه

 4ا/
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 41ه
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 م نم نمم

 اسّوَرَكلا َلجَّرلا َتْدَجَو اًنيف

 اسّكَقَت نإَو ُساَّنلا ُهّرَقأ
 اسماك امو ااهسلذ ةءادخأ

 اسْرتَع َباعّضلا ىقال نو ابْضَع

 اسَدْرَفُم اًبكْنَمَو العاكو

 اسّطْلِم اًفْحَو اًمْعَف اَعُْسْرَو

 هْنِم اًرْسَب نييحللا ٌَرْبَصُم

 شو ااتانيثأ لح

 اتسم فادإ يرن
 اسرق ٍلابجلا ِدْهَع ْنَع اسر
 اسَفْنألا َنيِدَعلا انيِف ِهِلْعَجب

 اسرَأ يبت نم اَنْوَعَد ْنَِو 3
 35 ا ل

 اسيقت نمو ناليع ندع

 اشحلا ايغاَو ارساتلا

 نم اًطغأَو الذ وو

0 

 اسسك نم هاذر دهقح ند

 ا تارا اذا

 اشك 4 تارآ ْناَو

 اسق مير ناو اسقلا مضنهي

 اسَدوِم اًروَج َراوجآلا ْنّيَعْي
 اسرهم ٍتايماح اذ اَلَكْلَكو

 ع0 2 06-2 20

 اسّهَرَت ْمْعاَمِد اذا اًبْضَع

 اسودألا ىيسقتو ىمشللا رككمت

 اسّوقُبلا نهَكَف انعلاح

 اسَفْنلا ُءوْسَي امو يَصَحْلا َنِم
 010 1 ا

 اسدنّرعلا ةييرح نم سارلاو

 | ا انب ّرِعلا سعاقت

 اسّمَرْحأ ىَّنَح َودَعلا َحَدْخَدَو

 مل 60



 اسّنُجلا ءاَمَقْولا َتْيَأَر امك

 اسّحْدَت ىَهَملاَو ءابظلا اذا

 اع ليْللا !ذإ ليلا تف

 ختي
 اسّدْنَك اذا هيَبنث ءايلظ

 اهنا طارا ]سيك ىلطلاو

 ايي طل نما خا ذأ

 اسَرْجَآَو رحت ىلعآي اذغ

 اسَعولا وْلْعَي ىرذلا بكوكلاك

 اسّبقلا َعاوّرلا َنَسَبْقَاَو اًبيِش

 اسف ٍناثَدَح ٍتاسجاعو
 املك ام نسولخلا روحا

 اسّجَنَم الو لقمع اخآ الو

 ةشنرج نع كالبلا

 ص © 2 02

 سوو

 اسرشن نبل ابلص اسوشو
 3 6 َّ 3 كو

 اسعفآ اًرِعَو اخي اًَذَدَعَو

 اسوم َندزَف ساّثلا

 انتحل نَو اهلإض يف

 اسكنَرْعاو ةلاوهأ ْتَّسْكْنِرْعاَو

 ا ني ناك ايراد اًفَحَو

 "ا را ز6 نا ياني
 و م8

86 

 35 ةاحلا

 ُمجَصلا اذا ىَتَح

 26 اًصّرح ىرابي ادغ

 اسّرض بورحلا جاه اذإ اَنآ
 1 ته و ا

3 

| 1 

 2 -ء -

 و هج ناعا 21 6همم

 اسوملا رومالا ىركجتست ساملاب

 ] هي 0-2 0 لَو

2 

 م د 9 دا 67ج هاد

 لا تح هت و هل 2اض 0 -

 رم نهضع اهنم جرخا

 اسيل عولولاب عوُلَولا اذإ
 اسّبحلا َروُمأْلا سانلا سّباحو

 اًسّيقيو اًبَسَح ظاظكلا َكْنِع
 هَ ل



 كسا 7-2 1 1 © م وني

 ريبكتلا ةيشم ىرطبسلا ىشمي

4 

 ال

 ريمالا ىخا وا ريمالا ىرشم

 ريبكلا ةيرقلا نامخيف وأ

 اضيا لاقو

 اَسْرْكُم اًمسر فرعت لَه حاص اي

 ىسالا طرق نم ةانيغ تّبلختاو

 اَسّردلا ٍتالْْنَملا تَْرَع نأ نم
 9 5 اَسِْجرْلا تقود

 وشم ناكر لكي

 اسَمآ اَمْوَي راذلاب ىو ُنَقو

 اسطتت ولو ىماللا ةوهلو

 اسكنلعا ىَتَح ىووذ مجحافب
 اسَقُْمَدُيْلا اهَطْيَر لاك دْوَح

 اسعوأ ىهط يب اصعد نستلا

 اسّرِجاو اهدايجا يف ّحَنَلاَو

 نقف اضاع 2 دلو

 ايرع وا عضو رند نإ
 اسهذآ ٍلْمَرِي افق ٌالِصاوُم
 انت نفك شا كريم

 اسلْبآَور يئرْعأ مَْعَق

 اسي جلاد ْئَبْرَع فيك
 اسرخآ نيل فطَع اهرّيَغ

 اسّرملا َلوُيَسلاَو باحّشلا َنِم

 اسّيْعَأ باغ دما 1

 اسوأ روغتلاب سيِخّدلا مج
 اسّنعلا قورت ءارغ نامزآ

 ّلاع

 اسعلا ضايّبلا َعَم ٍرَشَبَو

 اسّيَبُم اهل اَهِناَنَسْيَمَو
 اسوُسَو ام اَذإ ِلَحْخِل عَمْسَت

 اسّيَيلا داصحلا حدرلا فوك

 0 عمر َنْعَب و اعِباوَر

 اسوس نْيَلياقلا ني ا

 اسّبك اَاَقِقَو اًروعَو اَنْعَو
 اَبنيَفاَرِمَو )ارم اًهداوَج



 ىرووش عمو ىَدَرَتَأ 31

 رودقَملا ٍرَدَقْلِل اَهِرَتْعُم

 ريِصق الو ٍلوطلا ٍلِرَغ ال

 روؤشَملاب ٌعتاص ِهِرْزَشِل
 رس هناي

 ريرضلا ُسرَم ايلا ىماح
 رولا رد ير ارم

 روعَت ٍبْناع لك حبو

 روفصَملا ًطِقان ٍبيِبْطلا َبْضَق اهأ
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 روم لَم رهان 5 نجاد نم

 ٍروْدَصلا ٍقَلَع حضن اك 14

 ٍربرَملاب َنْيَصَمْعَأ اذإ ىَتَح

 روشجتلا ٍةَلْعْسَك ل حاس نم

 رورجم عِقوَر ىف ٍبضَتَو

 ريجكلا رِْخآ نم اك
 ا 6

 روركلا ىف َموُيَلا ةايحلا ّنا

 روُبَصلا َعَم رَصَتلاَو ركن

 روجض الو ٍفاج ال عقرب

 رورطملا ٍَرْيَئلاَك ٍدرطُم

 ريدتشم َلْوَح َنْرَدَتْسأ اذا
 ٍروْسْيَمْلِل َنْرَذ نإ ٍرَسَيَو
 ٍروُسْقَملا ةَّنْس ىَبأَيَو اَرْسَق
 روصحلا كك ىف اطقم مْشْنَم

 ٍروُهُطلا ٍقَّبَط يف ةراقو

 رووك ٍةَراَوَق ىذ َفَوْجآ

 00 ا ثذج
 ٍريِفَتلا لوأ ىماحملا ّبَذ

 ٍريِبَعلا مضاوت ٍهِقوَرِب

 ريِكْسَتلا َنِم َنْهآَر ىَّتَح
 |0000| رشح عاشو
 ٍريِصَم نم ِنيَيْنِذ طياخو

 روهزَملا ىَجْدلا حابُضيَك ْلَو

 روذقلاب َّمَه ناجم ْمْرَع



 رومُهَي ريه ٍفاقحلا نم 1

 رو دفكلا حدرملاك طقاسم هه

 روضخيلا بدهلا تح بشخلا ف

 روفاكلاو كسيلاو اهماضغعا 4

 روضكتلا رضح ءاعِشلاَيَو 5

 روفكتلا اجّرلا نود ُهَل توم ٠١

 روُسأملا ةَعْجِضَك اًرِمْرَجم ٠
 روثنملا طِقطقلا تفه ناك

 ةوذشلا قلي ةارك لكك 0

 ريحكسُم مت مامي َلَيَل 1١
 روثلا ءوض نيدادترفلا َنْيَب ١

 روفَصلا ٍلوارَس يف لوَرْس 1

 رومكملا ةيرقلا نابْرَم وأ 11

 روكم ىو 2 ْق طخ 4

 روكبلا ّق تاطصاق اًرِكتبم | م

 ريوشتلاو سارْجالِل َنْدِيِهي 16

 روْعْذَبْلِ عورلاو هنعرف امه

 ريجفتلا براقم ِديْغَب نم ١
 ريِدقلا َبّدَح ٍلاَمَسلا جسم

 نع اسع هن 2ع ع

 0 ىف تابق
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 ناك
 رومعم

 روُبْرَملا هفوج جر

 روطغلاب َنيِراطَع ٌةاوُنَم

 ٍريِقُملا ٍتيانلاك احن ْنإَو
 2 ةاطْرآلا طِشاوَت

 رودكتلا ةَبيّدلا ٍذاَذَر َدْعَب

 روشنملا يوعسلاك سيماكع

 رورذلاو سمشلا ىراوق نيب
 روكذ ارعاوف. ىلكادلد

 ريِفَصلا ىَدَت فاخ ْنإ عْيْللاَو

 ريذعتلاك رومي ةراتو

 روكغلل ضارغإلاك ِهيِقَو

1 



 روراق اتلجوح ما كاذا

 روطشلا ىلا ِْيْولا َلِصالَص

 روتي ٍقْنُع وو ف

 - و ا[ ل طخ

 رسول جلاد قع

 5 َنْعَب اجلا 0
 7 0 6-2 2و 9-3 5و

 رو ماسلا حور قل اعرعلا روص

 27 نييرارصلا ُبْذَج

 روطلا الب 00 0

 روش 0 ىَكنا اذا

 روفشلا نم ىزابلا 00

 7-0000 أر

 ,رباختلا قو - 5 كن -

 ريح دكا ا ايحااصج

 ذل

 ل ضنا اتًرَيغ

 روُبْصَم مكدش ىجاج تح
 روجتحلا ضرأف دوُيحلا يباح

 ٍوْمْرَم ٍبَلَص يف بكرم ر
 ريدصتلا نم لس داك

 روقرقلاب ىتِنآلا َعْفاَدَت

 روجملا بشخلاب ةراجت

 روجْشَملا ٍهِلالِج نم ّلَمَو

2 01 

 ا هَلَج ىف تحن نأ

 روخلا ماهجلا َليِعارآ ىجّرن

 ٍروْحْرَم قساو ٍتاجيلتعم

 رووسخلا ف
 روكلا بْلِجَو ىنالْعَأ تْلِخ ْلَب

 روذجلاو ذاحلا تاذي َّلَظ

 3-3 هيا

 ضقني ةراعقو

 ٍروُهْبِح رِقاع لك ُبَكْرَي ر
0 6 2007 

 روبهلا ل نم 007



 غلا ةرغ داير

 مادا 00 0 َنئَبَس لقف

0 
 0-لا

2 

 رخل 50 سل كك

 2 هوس

 سا

 ريرقق ال ٍرْيَعي اًروَقُم
 0 تدارس يِذ برق
 ريفسلا ةرافس نع سوشآ
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 اجّرَعَف ْنَم ِكِلاَه ٍهمْهَمَو
 اجّدِجَدت هليل ءادر اذإ

 اجيْحأ ام اذإ ٌهاشخآأ َتِوَلَع

 ها سدو

 اتبآ يش قانغآ م ىَنَع
 اسوم[ هللا تير امك

 قلد اقنع ماسلا نعل نقع

 اصّضقت اهنْذُب ام اذإ وُدْعَت

 اَكْوَتلا ةالقلا نامذأ َفاتجأَو

 اجده آلا ليك ال ءادوق

 اجت امانا“ هيف اق ناك

 ا
 اجمأ ناك فّْيّصلا ام اذإ ىتَح

0 

 اجرهي نأ ةذنح نم ابعرو



 اجنعن ضايب نم ٍتاَجاعَن ىف

 اجَرْبَع ىشوم ٌااَيَذ َنْعَبنَي

 اجَوْعَأ ِفقِحَو ىطرآلا ضرب

 اجّرَمَسلا جرخي جارح َمْوَي
 اجعْرم اَعْيَبَو بيِضاعآ اكن

 اَجَر ْنَم ءاجَر عاطف طْشلاَو

 ام رْمآلاَو

 الزام

 2 و 2

 ولم دسعلا
 اجأوآ اَمْلَسِي َكّْيَل ٌرِصَت ناق

 1و تاَكَولا ناك ُتْيَح وَ

 اجتْوَع وَ نْطَب را ْتْيَح وَ
 اجون فوجب وأ ىَرْصِب فوجب

 اجتحم اًجاح حاورألا ٍلِيْحَْ

 اِجَلَقُم اًكِياَو ْتَدْبَآ نامْزأ
 7 ف لل -ِ

 اججَوم اًبجاحَو ةلقمو

 الشع اًماوقو ٍمْيَآ َنْطَبَو
 اَلَدَح اَبَصَق اهْنِم ّرِمأ

 ا
 ارَبَلا اهقلخ ىَوَس ءاَرَغ

 اجَدْوَبلا ءاليلا ىف َتْيآَر ابك

 نقلا َنوُبَعْلَي طيبتلا َفْكَع
 اجركُملا ٌراوُضلا ىشغت ٍةَلْمَل

 انِجَوَبق .اذإ دعَرلا ُبواحي

 اجوحت نَم جاحلا راضتخا آلا

 اجأَي وأ ىَسح ىذؤا ىَوَللاِب وأ

 اَنَعَت لاع ْلْمَو ْتْيَح وأ

 أ ©

 اك

 مل ام كيوضُي
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 اجرلاف اكابذ ىح لا ىوَتَنَيوأ

 اَككَكُبلا اهَيْحَو فرعآ لِ

 اجَرْبَأ اَفْرَطَو اَهاَرَب ّرَعَآ

 1 ا

 الفكو
 ه-
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 اجوجرق اذا اينو

 اجيَهُم الو اَشَع اًرِفَق ال

 اجّبَعت اذإ ٍلْيَسلا َمفادت

 اهتْرَصُيلا اهَشْيَع بابشلا أَم
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 تدش لق ام دعب لشا نم وا ا موا اك 2 6
 ىَتوْعَد ْتْدَهَج نإ ءاعّذلا الو

 تبخ ثزخ إف

 قمم نيا لدحر دالا اننأ لكك
 ِتْلَب رح ُسْفَن ْنإ َةَطِع وأ
 يعلم ةاليمحلاج .ةايحلا وأ
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 اهلوا ىتلا
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 و

 ةبور ناويد نم ةلوقنم
 «مياجكلا ىبا

 ن
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 اشيا لافو

 جاهام ١
 مكس كا ا

 اجتفس يوتا تلق / 8 و 5
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 اجرح ىّجْوَت ءانيع لكك 1
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 مد

 - اههنآ يحاك ٍلَلَط نم
 أ

 اجأَنَم ُتاَجْئاَتلا
 اجِدُهتْسُم ىَنَي ال اًضغَت

 اجهفوع 0 تاذ وأ ل 2 8

 و همس

 عناكأ

 و 8 2-26

 هنتذخغاو

 لص

 اجدنَرأ لورَسم 3 تاو“ كا نو
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 ترَهيسا ىَتّلا ىَرْخألا ٍةَلْيَللاَو
 هَ دم

 ترجو اهتُنَباك لباكب

0 00 0 90 

 - عشنا 0 3

 9 - ب

 ادلَشناَم 7 0: 0

 تّلوقأ نانجلا ُلاوْهَآَو اَضْرآ
 ساس - 62 2
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 لاقو
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 يذلا هلل
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 اهبابذ بِحَص عيبرلا َنِم

 اهالي ٌةَرِحاج ىَرن ىَنَح
 انيفارنأ |اكنيم كه ننَحَو

 اهباعش اهليَسِب

 اضيا

 تلك ءانيشللا ه«نذاب

 ترقتساف رارقلا اهل ىَحَو

 ٍتنقلا دابعلاو ٍداليلا ّبَر

 ٍتِقوَملا ٍموَيِل ٌسانلا عهاجلاو

 اع سا راسل

 ككط د فخ ةدالا
 20 م0

 ىرتت مر

 تجر تاليلاو ِهلالا َّيْحَو

 ارملَسا ا 24ا ىلَع

 ا ا
 تفغح 38 نأ يبانريلا

 هال د

 كفو



 أ

 نار

 مث
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 مو

 دض

 مَ

 عا

 ممر
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 3 اس د يي -

 ابطرا اتيَزو بطري مل تيزلاو

 ىبتسملا َعيِرَصلاَو ٍنُيَلِحاسلاَو

 ابشك وأ بشك ّلْثم دوس

 ادع اضعف ريدي ةراود

 ابهرملا

 ابسين اقروو انارضخو ادوس

 ابّرُح اَم اَذِإ فَتْلَي فلآ

 ا ابآ ناك ىذلا فشلا
 02-6037193 ِظ 1 -َ هل ه- 9

 ابرضم دق ملا بسح ذأ

 ء ِم 3 26 الا تت

 ابصنم ىقالف َبرحلا َبصن
 ن

 ذا

 ابِيوتفُنلاَو ردَسلا ٍتايواذو
 ابدهآ اًروَجو ٌبِدُمُي مل َروجلاَو

 ابِدَمْشلا دكر اًريِصَح ىَقَت

 ابِعْلَذُم اًبّدلا َرْثا ابّذلا َفْحَر

 "كاوا زامطنلا لع نك

 ابّصلا قييفت َقّيَع يِذلآ ِنَم
 ابعصتسملا عواطي ُلَرَي ْمَل نإ
 ايام ىأر لقوا ةئاهك

 ليلا انوي ةنمركلا بياج تا ع نم 05
 بل 5

 ا ل 2-20 202 2-- -

 لاقو
 اهيان َنَح ُبْرَحلا ام اذإ نإ ١

 اميل قزم اهدرَت ِس

 اهاعمب لَم جو باغ ٠
 اهُباَرِح تّبِشَت ام اذإ اًنيل ٠

 اضيا

 اهُبابْسَأ ٍرَصِق ضْعَب ّلاطَو

 اهباغ فكألا ىف باغ ِدّْسأِب

 اهبارطضا اهدي زئاوغ
 اهباهلا اَنَسَح ودْعَت ُلْيَحْلاَو
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 ىبيبتلا ةبور نب هللا دبع ءاثعشلا وبا وهو

 جاجيلا لاق

 مىراضتلا

 راتخيلا وككيو ريبزلا نب بعصميلا ند

 ديبع ىبا نبا

 ا ا
 اًبِشكملاو مجالا ىيشخو

 ادنذكمللا ليبع يبا ىنباو

 ابيهبلا رعذي نحجرم ىف

5 00 3 

 نإ ابوام
 ه2 و 0

 ابووي نا
5-2 
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 معه

 ابيْطُم َنَهَرْجآَو اًدارَج ّرَج
 ررصم نضرب كاسر[
 ابنلا َنْعَب اًبثلا ديذاوآ وُلْعَي

 اََْصْملاَو بارحآلا ىَمَر َنيِح
 اَبَرَدُملاَو نايئُبلا اَذ َبْرَدلاَو

 اًبِيْذَيلا ىَشاَوُملاَو ٌىِدَبَسلاَو

 اًبسنتْسُم ٍهِقاوْشأ ككع راس

 ابِكوَمو اًَبِكوَم ىَراَبت اذا
 ابِدّجعلا دارجلا ثّيَعلا اَعَد امك

 انك 32 اًمخ حافلا َمفادَت

 انثضتَم
9 0 

 ابِطْرُملا َباطَّرلا ّلغَتلا ْعَلْقَيَو
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 عم 1 دط عع متعطغ 0ص ععمةطسلتعط آب111. اندم عع [)256116 0ع

 ه1 غمد 8رمدمهعاطلععم معتم طوع ةطصص طب آ'11, هاون ةتحعاط اا ةدنعواعتةم ط1111
 ظاوطونو عن عودع 117 ءمعاوءطقأج 2ع, 21115 20 ؟هد 5ةءعالعد 12

 ةعرسع» 6601ءطغع طك آ111. انحف عدم )15611 اطعم ةطس 315 آك01ءطخعال
 طك 1, ةتعا آس ال ةيتطقلاد18 ت11 1125838 طه 111. 1016 خلل ط1388 ن2 ع5-
 2615 ةعارع»“ 6601ءطغع ةءطخعت» ها طعدانستسع7> ط1". ع
 1 مط 21157 261 ءاط 718 0ع ءةطخعاسع» ©6601ءاطأأ طال. 260 0 ءد

 لعدم لعد ؟؟ عامتتك لعدم ال ءتوع اتسكعت: طة: عءط عت 0ع 120 8ة1ةد:عبل عد طل 1-
 5 عءطتقعطو ء1 501 نصه © ءدص ع12ةرم 116 50111. 17 هند ءاءطط158

 ءاوجدم 016 ع1وءاط عاد 11 عانت ع2 12 861262 ا ءةدنوو2 5019. طعما

 1ع 2118 ءطعحو 192115115 ءاط ءدع لا ةعاطتك ع18 068 212611620612 5 ١١1١

 06 ظفعوعج 01 ءاطخغعتت مدح لعدم لعدع جل عدتعد» ةاكعد ط1عطغقعات ]1 5012 ن0
 11 015. 6601621510186 ةنح 0ع طق 0م ءطتت711 ن2 12 0عطط 701:-

 1[1عععرلم» طدعاع 5655 7 هعودوط] 02111. ة1قذغ 0ع 2 لعد

 01و عط 120 طعووتنأء) ععطانةتتءاطغع» ل ط اعات :جا12 عوع2 517

 011216 20 ط5 عد

 ال5068 نلف رو دطق كحق 1 لل ل ل ل ل ل 1

 2. 06 ظدس 61ه 56 مل 0 نك يا ا ا ل 101
 ال ةعطخق د عع مح 20. 11: 158238 111 ن0 182ةه1هزدج (ةهدتعاط 1122ء]-

 ىمموع) 111: د 820.111 ظاتطور 101531: 113. 11275617186 120 ات.

 لى 131 5ءطعت» 1 د1

 1170م ةط قت يال نك ايما ا الا ل لا 1
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 ]روج 0166 ظوطصل دطحعتمعا“ 5 ةجصت7 122462 2166

 جدن ناط15 ءطقد» 101ءطقوت» 1865 ةتتن عج 11112197616ط62>
 3 تت

 3 د دس سس

 ىعرملع تصل ةجتتق 7ءنوعطتعلعمعد طقطعمءطتقكااتءاطعت نم

 ععقلتستعاك ور 11 ةعاععد» هج دمتتع ععدوتستسع]ات 120, 156 ه8

 خطاط 211 عجم 1

 ]نووو ةعاطط طمعتسم ةتاتطعتتع مطوزءطق, 016 ةءعطتت 56

 1[ةهرعبو هت ه2 دصتتخ 2153120122618:61:2 عطول

 جاتتصءءات دا ءعنعالمد, هدتكعععءادورج طقطعي 50210 طمتتع 8ق20-

 ةمطستءومب ةطععتت طا همف ججعقمعات نط عععمملعصد, طقطع 1ءط

 11 8. !1) طوةم::هءطعاتت 1120 76256156 08318111. 1061 167

 مة عمخات عادنتو '1'ه ع4 1تتط8:5 هضتطت هدتك 06 طقصممءطتتكا

 آبطع 896, مءاعطع عد 8ةصصلتسعواب 06 اك ةطصتعا. 815110-

 ةطعاع دن ظوواتس ةنععطق». 1عءا طقطع 016ةء1ط6 دنع هع آلة

 ععاعطستق 0ع ةيعواطتةءطعسد طم صلع ءطسصكعد 0مم لك ظ. جب ظععاتس

 طووعاطتخعاود دص ظدصل آ11 20. 8155. 8516 156 ءتطع ْكلط-

 ةءابصصلا ةرتق 06ه طقفطصلوءطتعتق ةعلهط 516, مةاعطع ةزعاط دم



 بخ ا تك

 3ع 81طاتم(طعاع ه5 ؟عواعةدنعو جهد ةوومأود طعقسلعأب

 انت 25ج: 701 1286 20 لدطتنعي ج2عأ7ء261عأ. ملعق ةماعطع

 1مم 516 اح ةهصقعاب عانت: 016 ظامعاطمأةادود اقنع, ؟عاقللتعو

 عامرعطسقمهو1ع, هعتشاتعطت 0364 آ/ هءولتعدن مد ةعطتع مءاعطلتعا

 036 آل نوع اتا م اص ؟هاءدن 5ءاطعتكأ. خد 50116 اتت 6 طقتتت ع-

 لاععاط طقأ هو عه مطوءطسءو:طءعو لعن هاكعدطوت» هلع 6 اعطتتعتت

 موجع, 2126205 ؟عاطلع» ]1دهوعد, نق صح 1 6هع5 هممعءط دس

 (هريدس عرخشدتن, 201 هعدصصمءا 155 016 طق 0معءطتتتكت هرج ةععاطخ

 عاعد 5ةءالعد ممم ععاطقأا.

 ]نددت 155 0116621 عع 8مل مءاطتتلا ةءطتتلل, 3115 ؟61ءطعتل

 016 ةعجمأ1ةءطع ععقموذوح 151. ط3 طلع 062ةعاطعتر

 ءزرح يكعءعطصتع] 065 (ةصخعتر 1221155 1ةعاطق ةدتعع لتتتتعط 286

 ه1 11066 ءمتدمو ععاتطنعب طقادعد, ةهاستعع 2اةااعتن ةزتختل ءةططق

 ملمع 00مم ؟ععامدنعرب ععووط عع, اطتتتتر هه ةءاعتسارب 6

 عوطمع ظورتنتع 15[, 50 عت ه5 عتصعر, هتسصعا طعاتع ةاطقعءاطتتكا

 ءهموعامأم, جاع 006 ا 0هعواةءادتسع طمعامأءاق اتتقوتناهةذعا2 120

 016 (نهدهمدقس أع ةلكودتع جامعات ععاعوعتج انتحل نعت (لهطحتنم 3

 ؟1ماكهعط جطععاكتسما. آطك261 ةتطل 016 ؟600طءدعت 00

 معلم معرع» ظاقطأوتم متعطت 51606 وعاد انتحل ه8 156 ةهتصع

 عموووعدتع "عدنان عاعم ععادات عاود ب هدد لعدد 50. 6 ةلتعطل 5

 طم صلمءطتتكا (ططع 826) ةزطع دتتتخ 036 ةهصققطتعء7062> 8

 10ه عاج ءدتعو ؟هدتاتق طلعات, 0885 11 ةزكودتع جادوتم اتت 06 5<

 [ءادلعسج تتح هج كعح 51. 660. ما طتتتع 035 18206, 4 100م موآع

 ؟عرتععر اناطاتعر 50 02555 1286 085 عدطصقع 6 علتعطغ هله متعات

 مطلع ةطختقعطعات 151. لذ 1565 طدتتعع 50221 7؟ةطتتقءاطعتم»

 ][1نطب 0885 ههق طعوعطقم7 عقم تمصاطتنةتتعططةتنع 8206 0ع طقم

 ةعاطتضالا ةتتق ءاصعان دب 0قءطتتكا طمتغ 2061ه: مطمن: 0

 ؟مرمءات علعدعت (نهدصصت عدكوتخ ءطعقطقأا 861: اتت 261 016561

 فقدسفطس م متتعلع دمقت ه5 طوونعزلت عاد ظسمعاتب 0855 556



 ثلا ايروكا |(

 1امصعع 6 ءلتعطط 6 دجتعسلتعط ص ثةسكصع 0ع 1808ءاطم 5

 94-835, ةسمملنطتساتءاط هاك قنات 1120 د01 ععوعب د06 عال

 ةعاطود, 2 3885-3815 ممءاسسو]و تأ 665935

 (هدرسصتس عمات ؟0هعاعمدستسأ. آل16 ةثنع 060. 50 ان. 51 ءهمةططخع

 ااتعاععي ةص هع ؟1عا1ءاعطق ةتتعط دمعط ةصلعاتع 6 ة0لتعطقو عو-

 هند 0ع طقاطعمس,ب متع 026 عاتعاطعت» 1[ ءق3ع ةحبعط دج 01ةوونم 17ه
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 مادورع لتع طقم مءاتاكات, ةاتق ءاعطغعا»ت لتع ةعجمقعءطع

 ةماوعاطتتلكا هؤويستستكو طقأ ةاتعاط 20ءط 320161 06

 رطرسع» ععموذدعرر مسمعوطل 77ه 0ع 1ةهع59رءهود ةءطلع7 عم

 ءرسمعإاسع ظاتعطقأها٠ع 1ء1ل5 اص هءاعدع طمعطتععاتع عوطقع 117 5[ ءاع:

 هو ةزز0 50231 عوطقع آل هت56 211526185ةء2, 5هز1 516 دم 0123-

 عرطونل هاتف 01عقوط+ج 00م نعصعتم دن206 طاعطغ 1ءةوءاتعط

 ىورتعاتت ةتاتعاط 0ع (نهددصسعتأ31 186 هج ة01ءطعات 56ءاله2 7161

 [ةهعط ]نعاعءعمطق1. هدم ءعقومم0عا8 ةعاهلطقلا 155 660. 5

 (مهعاط مدعتسما» 6 ةلتعطخغ101ععزر هرج طصتصس0ءوأذعدق 30 56ءاله

 ةاتعط دص 060. 8. 13. 25. 34. 40. 45. 54 ؟ءطلعتت 71616 عوتطقع

 17 هرتوع هلع معاج آل ةهمووناتنع]اعع: 266م ةتتعا دع 3061:62 ©66-

 هكتءطغع» 212665 ه8 طانعاع ع

 للود مقنع كعصص 016 ظعءاصتتتةاتتتعب هزت 25ةزكعات 188ة20-

 ةنطتلا 702 ع20ةةعاتج الا ععك68ء0. لق 26565 ةهتصم

 عك ءزتع ةط نعم ظاطاتمةطعاع 0ع !1ءءاعقةدتعور ةكلهط 519: 6

 طقااع جطعان جتح (06 انتحل 116]556 طعاطتتك55 5610682 7:

 438 مهن دصتتخ 561586 تسحق عاتءط. 105 1ءط اععتصعب 06 5ةعاتع

 ادبصع1 معرب ظعءاكحمستعرح م6 طقاذأ6عب 0عدخ ةزعط طمتك 06ه طمتتطع

 ةعاتععر اتصل 71616 يعزك نصح ةمسعما»نتعاط دعطتسءت06ه2> م

 ع5 ١ همواعاتءطعممف لعام طءزتضعد طقص لم ءطسصكود طقانأع ع1 قذءد

 زعةدسعت, طقاع 1ناط 02ةت15 721 طوعا 122115562. مطعم طتعطخ

 عوطق. طاعرتت ظطه1ةوومد» ؟ه]]1ةو ّدص لعوضقر 5ةاعطعتت قطة



 كك ل

 جام زعط طمتق 125 6601 ءطغعمب طعوعطقل عا ؟مهتن, لعدن 81110-

 طماع 0عو 1 1ءءاعؤدتعم ؟هدعأدط0, طقشأع 016 عممووو 6 1ةللتع

 اءعزن, ةهأاكو 35 طعدعز ءطسعأع 1"ةعوذؤءالعد ص 0م 2. طقم

 ةعطتلا همكم انما عابعج انتم طم عتسع 1[ ءنمغءاطص ع ور ءنماتعاع ه2 عط

 21 ءوز561عع2 0061 جان طءماعط7 عوار, 1155612062 11662 6

 ؛ 80مءطسصتلت هع1طو5 ءاكده قةتسعاصتستكا هد ةناعللعت. 6

 1من مهعا ءاصعتت عوطق 206جم 1عععتم1 02 2186161126, 6

 6 علتعطخ1 01جو عوصم ؟ءصسءطتعلعس, 016 فسعوطل 0ع 6 ءةلتعاطخأو

 46, 702 هعربم»> 5 1ص ططعتسعا» 810ةعءطتت. 1:16تمطقتتت»ا 215 701:-

 اعمررمصص عت, 6 دتتتخ جانت 1'هز1 د 11285 1112 ةدطقاتتت 571562, 2

 رد 1128832 ةلعط ظطلعات. طط 01عمول- قط لمءاطتعتكا# ةالست عاد

 جادو دانت 33 عودصمع 6ع0نعطخقع طصتغ كعرح طحعتست عودت ةطتتع 7 هن8-

 جوطل 156 جاعصلتعاط 01656156, ةالعا» هاكوف ععتاس وال. آن 0

 جاور 186 ل16 ا" ءرعودوطل ؟هدد ةكلحط 519 هنو 2065 100مموآح

 مرسم, 016 ةهدم1عع ممعاتسعا“ 80قعءطتخب, 2980: زعصع تتم 5855 50

 متتتخ هطا9 2561 آطلط6661. 1016 "هع طوءطتتكا جتتق تطال

 طه صم عطلات ةط ائاطصمعلتسو ةذوطصتسأ ةتتق هعطح ل. 1872 انته

 ىلا هاف مععطغ ةتعطغتع [ةهدعاعطسعأ.

 طاسعب اكلمتسم» طظوهند نت هتصع 25ءزكف 83م0 ءطتقتكأ

 طاعماعأ لقق 117 ماك, 5ءاعطعو 8[هطقطسست عل ةوتتكتو ةه]اطولدتا انتططعتل

 هع ل561 لآك1156 دهعلج ءاقسوا» ةنح ل. 1312/1894 ذص اكمتتم

 طعتضوتت5عموعاءر طقشر 200 81. طمعا 89. 15 ءهدغطقاف 9 ©6-

 01ءاطغو طاتاطون8ق دطصتت 3ععءاعتسوذءدح (0هدصسعم هت, مقطسلتعا

 (مهعا ممعتسعا» ةاججط قط ءنمءارعد ةمسم»علستسوع 06و '!'ةهعنعق)

 2. 9. 13. 24. 40. 41. 46. 54. 55, ةص 061 18ععوأ 8

 جطوععءاكتمتأر ةطتع '!"ةعق طقذ دمتتخ هرج طحممطصعطعت ةءطقلطق# عد

 هاوالعد عتتع ]ل1 عدمأع عوام1و5ع6. ك1 1 عوف ةزص0 70ءولتعت عنان

 061 (لواطحتسعاتة1 161

 ةهصق ةصلعتنهح اكدقدعد عموقطتا ندع 16م ءاططسع 8



 تا 2ع

 "1" ععؤمو نط ءرعاط تتسم ن0 عمن ةعءطهللط ج1 عرج ه0لعدن ؟عال عت عج آل ءنوع

 155 501جم 0ع عممووعج 22ه ط1ةءامعتت 11 ةماعتمط ا عطعتت, ط1

 ءاقدتنا تمم 182 ءاقاتفز 1ءاط ةعطغع 02561 ؟هدد 18عودطقأط هدر

 ةعووعرج طقتتمةدعطعات زد نعصع 06م ععودس عع ه120. آطل16 ماتا

 طء1 هع ءةسخكءاسعم 11 هرونمملععاس ةطععلتطتتاءعل 8عا13 عك ن6

 هزص0ل هر عةدوؤودم آلآ عنز هزع متطععب ؟1عاكذعاط 702 162862-

 8ءرستكئكاتعب 120 طتت طتتلكع هع ص 7ةمءط7علعصعت طقطل-

 ةعطتستكاعح انتج ]01د عاعك ءماععتيج 70هم]عمدص سد عدم 5ةعالعال, عطلت

 جاتعط متن آ/ همرععطتتع: 702 مط 0عاتطات2 4ع 1120 7012 كا

 زكقسحسع مد 11 ةماعرص دج ةعص (نهدمتس عطتو7* 211 ع1 ع

 ه06- عدصع ؟106عء1ج11ةحعد 17 ةرمووج 156 ه5 متت طمقعاتعال عمم

 ىمس0لعد, ةقةسسأ]11ءطع انا1عءاععد» 12 0ع عع

 ةزعط عا“ 311827111011142 انتج ءاصعات 217185814 عط2 لنهج طعال-

211 

 هان لعد ةطوعاطستناع (015316 20 طعقووط ع طقاطع ةعط

 طعز هعص ءاسمءعاسعم آل هعوود جمععمم ناكر 50 702 ةططعات لتع

 ظعملع 15[: 03 معءطلعت لمصتنح ةتتعاط 016 ةةسجواسعت اناتعاععد

 طعوزم تمءابعت. ]نعم ظعلعتكدسع 11535 جلف ]ل1عءطغوءام نتصل لعد

 اندصكخم ع ةعاسع» © ةلتعاطقع هدوم: عءاعت0 156 لتع يدطل 067

 ةاعالعد, معاعطع هج دطس جد عولتطتتت ؟عءم0لعطب دطمتق 006 هططع

 لبعوورساعمر, ةعطتع معو.  طتسعتعطخاتعاط عددعدب ه8 1عط 1156“

 ه16ج كك معاع هعع ددصصسلاتس ع هتعوع»» (نزكوننع اتت طالعدوتتانعات 86-

 2 80. 016863 5 ةطططتتلل711263

 ]عز 1طلآ1532 156 طمتأ ءةزطعتتت (0 م12 61218:13 5

 مماعاطع» هتك ءاصقات ه0عم ص 06م 8ععع] ةتتك 2561 701:3اتك-

 ععافم 0ع !ءهموع 501ج. ]101636 ا موو جطعتع ةزصل ةطغدم يعالعم

 د1 معطصطصعات, 702 عدمت )606 2 186ععجوعموو ةدخطقلكز طقعطقأ



 ا 0

 هوامعرح ةعاب]1 عنوان ةزعا لعدم (نهدتحصس علت ةط 11 ©1261 16562

 ىمرتم. لرع 1م نع ه8 آل عواةطلستف نعم 8معدعاطم ةعاطتع دتثآ3-

 ا1نطر 156 مءاعططقاا1 عر 1معن ©6ءةوتعاطتط ةدتك 85ودحمدوستلعر كات

 جاتس طعامع ال همذو جافعت» طلاعطغمعتب, دصتص0عوأنعدق 600, ةحتتسك

 عروس هنا ةنطعد 1عدععد متعطط جالخاتكتعأ 81562 ءدص. طتتك

 ' طاقذم معاطف آ/ هعاعمردسست7 356 هنعدت ارعطعصفتتسقأةط06 0ع آطل1عطع

 هده ][ةقوأ هع ةزعاط 13255 عود طتعطت ءدتت الدع طقهأ ةاتعالب 6

 ععوووأ, طاتعاععد, 156 ةحتعطب 50 ه8 ةزعط تتح 1121865 ةطصاتعاع

 قمتم و مان عاعع طمعا, نع هعدم خل اجوءاطتنتعز طعن ن2 ]عه1312

 حط ممم عطب 8ةءالعتب ععطلععاهكا انتحل [طءزنطقتتما ععوبعت 8

 طصمع جاعسلتعا ههعطالقعدتو ععوعطتس ءاحعت. ط1 طمس معطتتتكا طقأ

 زععزرسم اكتسل عزت عج, 502012 ]اعمادحتسا 50101[ جاتتن 85ةعطعو 0

 16م 12 22612612 آ/ ةمدءاعطستق 80 1١11 5155 د226عءطع2 5

 ]نورعوات5 ععاطق طعم, 0855 0168 11 هرياع ءهاععصقاتعط ةهتص ”هد

 ءرسعتم ن2 ععدمدتسأة 85ءطتتلعت» طفدسوذاتتقعءعووالودع5 (00116وةةد-

 طعأأ 151. ادع ةدعأ ةهتتعاط 7012 7013 طعانعالل, 661 عام هان ععطقالأ

 طقان. ىرآل8 الات: 8 1[هاطحتستسمل طفض طقاطتا» ؟هدن تتحف ه0

 فماطآت ق0 ها] قط 1اطاح 1315101 طقأ 1125 701:ج617:3 عخماج 1120 53,616: 1ع

 طهطع طاتاد 5 ءلتعاتتو ع1 ال214 عع1قممعتت انتحل 016863

 صمت هد, ه١ طقطع 516 561 ظاتاو ععاعوود. - 4طمات 300 هالقط

 (0. 1. []طص ءاهذتقط1) ةدعذو: ةعاط م06عاع دان ةخطات ةحدس ه]طتس

 122321 211 ععاطعاتت 1120 ةطقس 1288 0601015

 ماجا ةحتتن 521: هاهدتاج 267722061“. ]0ع (نهديصسعت و1" 1انطتتأن

 جاكم جمد 8[هاطقتستسع0 طعص طقا76 طقدتب 062 كت اج عدرد ءاناععدجو

 لممد 113510 دتعاطت 06 [دتمع هوزطوو 8 121,

 ةمرسع» لاسعار, 516 جمل: عاعاتعال دس 1اةطتتتقأ 1 106, 21 تحل

 هحصطقعاط ةتتعال 561 1هو41)0, اكل]لدقوعت 0ع 8ما0ةعطعء]ةطتخانعالب

 طدرتموعتن طافت لقءاطتسكار, ةطواطتك. لططع ةاوتتا» نع ل. 245/859 (00عم

 2472). ادع طق 7161 عودعطتتعطءد, ةعصصمءات طقأ طخ ه8



 هرتموطسكم اطود مما مسمع ه]وط 15 5772/1181 د

 8رموورمطتعح لع» 8رمعوعطعءاعاطعءه (ظاتكطقت 619115 17

 (هطقمو تك ه11:0253) 11 ةدنعدتت عمات. - ]055 هنن 0168612 ( 006181“

 عمر وموأر هطعاعتعال دتعات ةع1طةم طعضوتتف ععوععالعر طفت, ءنطعالك

 جاتق لعدن (نورصس هدو ةأغع116 جان 0 عءانعات 41, 254 (ط لم عطتنب 1. 652:

 الفلا ىف اهانيتك لق ةصق هلو 150: 081061 ع2655 68 ةلص6

 6 عوعاطتعاطغعر هتع كتم صح اكا720193555 2160161« ءوعطتتعط 2 قا 1

 1ص ةعدع 'ا"طقأ تمل ةهتص ١١ ءرناع متن 016ةةعدط 11661 ةطتم اند

 1[كطسقأ طهزعع1عوعنب ح رع طقتأو ةهلهو ع1 للعم ط0عطق786-

 ةعاطعجع» 6 ةافطتغةر 1ط ه19183013 < ©. 231/845 8

 6 ءقلتعاطتكع ةطاحمتعدتأ دتتح ءاكو 200: ةعزس انعطتععت' طقأ 816 انتح

 150 هع 160 ه1 انصعزك ععطق»غ: 0تعوع»م» ©6ءاعطعاع, نطعتت

 هعرج دعا اكلاتعطخو هرحصتناعاط طقهاطع, 10 ةذع انج لعد 1 عادة

 آنمطعصقز حطتعربب لعق ]ن1ءاطغعتنعر هاكو تتح 140/5, 561 016ةعدج

 عماعدمرج طقاوت. االذنع طقاوتب هلقو 016 ©ةتتقط1ع, 08388 061

 '1"هعغن ةمدموعتةلع طفاطقتطمعاط انتحل طاعاطتع 1و[ ععواعالطت 1.

 طدووصمءاطط 2165 ه5 ءتصع 20556 116286 1ع

 ]ينعوورم اور 016 لعدم 7 ةهعاوقوعت» ع8 (نودحتتتع21315 856181 31-

 تطتتا, ؟هدج [ططت2 ]1321811 انتتت01 70ه كعاتنم ىلطآ7 81202 1

 (عووعد ءةععمتا: ءطعتم اكآ ةتحم 1هاطقو طعص دمتم, 16 دن 1ةطعتقأ

 تصل طوز 18ةةهزاك1, ةمموعط عواعطعو, ةغوطق, دتعطق ةطوع 1550

 طرت دصتتتنل0 72ج, 16 161 1! ةدصط قت ععافدءط 7710). الدم ؟ءتعطق

 تعطل ةعاقوتج ؟هدج لعد اطءالعمد فةتتتم7:11ةغ عت هطر طق 2161 ةتتعط

 مال دج0ع76 صح ةتدعبعي ؟ءهاتح هان 161 طلاع ةتناتصع 01085 لعد

 رت م0111 ىورتدو طصوتتعطقرب هطصق 01288 هان 02561 لأ ةتتتعتت 1

 ماعز ةتتعاط هج دطنت ج1ععوعطعات, 2ه6طا ه5 71616 طعقوطاعتب

 016 جدتنم 1'عز1 جتتق اندلعءعدطأد15 006 11185؟ءهاذقةط م15 161-

 702ءعوات ع عاج 5120, جانت 611'1 جادءان ةتتعات ءنعءطط7عا ةءطعتسعا

 ص0 ةقسم واسف ءاعتساتعا» ةتدعد ةصقعتنود ؟؟ةهع لمع آناء



 كلا ور 22

 ][1ع1مرحتتع 0عو '1"ةهعتنع5و ععيرماتستسعاتت طاع ج18 لتتنعط []261

 لءولعدسكداله ءاقذ كلتع طانللع 0ع (نزك5هأ56 انتحل طعقوتتاعت 08-

 موتتك طتسر 0385 طاتط٠و دتعطت 61085 نجح نعدتح هعةاعتج ل وطتعاطتتتتن ا

 مهعال ةعاسعتم 1'ه0ع, ةمحماعتتح ةتتعاط 20ءهط ةمقلع جاعطصلتعط

 7161 2ء]1عوو2 5010652 511

 81م عءزقهأ جطعع ةتتعات طمعا جاتك ها588 ةم0ع765 طتس

 او ةاعاللط ةدعا» هسعاب هذع طعاتوتتق, 01885 طاتاو طمعا آف

 عدممودو فسحداطل ةممعع»» عوج عملتعاططاتت عع هلق 12 11861*عاط

 لراجدت ءصاطقااءا> ه120, 761138865 طقهاع7 1221158, 7502 2

 كهستح ةمعالتعال طمعتفذعمم دتتتت ه1 آ' هتوو ةهزطع5و 0ع

 ةتطقاتء ععااتقطود ةزط. 516 عءتلفت ةطتلت 8

 طءزععاععن, مةدصعاعاعط طحهتعلع هقكما ةتتعا هاعتت

 ج11ععرمععاطتسعا عرملعتت هو ]اقهع65 ةزعاط 05ه طاوتتس ءانحتع ااتك»

 .ةعطع10ددسع نعالعمد.  آطل165و6 الآ نعط1724596186 12856 1نط ةتتك

 هع اداوم 101ععد, عاعاعاطكدالف اح جارمط هاد ءا1معاعتن قرد(,

 103 88610]ع. ]طله 8ءوءطلطتقو 11062 12 120. 104-83

 هزحتععم 86اعاعع زج هع طف عب ال1ةععتتب 036 ةطتح عع5188 طصقأت

 الطن ءءطق 661عء1 هم

 ال16 568وج01ءطغقع»» ةزطل ]116 ةه615961 213

 هزه طصوسععات, 215 18606515 ةدتكععكةعطقعاب ءاتصع ةتتقلتتنع]1ك8-

 ىعزمو طمتك, تع ؟هدج لع عامطاذ عد, ععاط110عاعدب انطا1تعاطعال 51ه عع

 جاع ءزعاطكر 9, 516 662ءزقوز نعد ةزعاط ةمعودع ةتطعال اتت عاتق 18ج

 تس دمتك ةطععتن ]ةعاطعت6, 5ءاتضمااطعتك انتحل جادت 1'عز1 ةتتعط

 ىماطل ةتسسواب هتطعتتعد طاكلقتع 01364 ياتطق7>عا هن 6١

 ]لوو ا1هعأ ءدتعع» 2 0ع 8ع214ةاعةءطعا ةحدككةل11ع1عع1 ع

 11:0 تسع عممةطسلت ءاطعر 7 ءمطاسقتتس عون ج15 دج لعطح 0 اجنةتاتعط

 جمدح 19 ةرمعتمت, 0316 دع 00ءزوءطتاغو-])1316]عأ - همدص 081111

 1161 )و ت6 8مضدعطات1 دس طتسقتتق ل اععصعا> (ناتتتق 286ا

 لت6ع كمر طعزمأوز ©6611066هج عوق 0067 00ءآط 1986 انتتح



 تكلا 1

 مءاعدتصسساك هرعت. ]008 7ع 016 يعزم 061 الددو 1انتن 6

 معطر ةادةودسع 1[ك10886 نعدع آلآ هدم[وودستسا وتل, 116 162

 17 هرج طمتق لعدص ةتك الت عوج 11 هدحنو ععامءانل1 نط طاتعطقعات 4

 مست طقتضتتس 1 02661: 116 طقأ ةهاث 088 آلآ هاتان 58687106

 طهتتأ هع ؟ءهزعاطر دصتك ؟ةلءطعتط 17 هعواعتب 11201 538 2عاطقأ

 هرع لودستك, 535 ةهلعاتتعأا ههه ةعاطودسسم 11 ه[عءا1106ع2 ان

 ةكدسم طقذ اكزسعتت لعن مسلمدت مدعم ات20 ةعاطقعا س61

 همعومءامات اتت 516 ةزص0ل دان ةطتنما11ةاعا عععوات ععاتب 0326 1

 زاتخعب ,,11طء1هععرفت“ 1[1ةوهزج ةزعاط هتك ©ةناتتتل 065 72

 7ممدسصتصعرططتت ع3 211 018ج طوتختس عمت 116 062 ظرصتت 8

 ةوعاتعطعج 1؟هم[6و طعم طوءزلتةودعتر ه8 هع 15 ةقطتم ؟1آح

 1هنعطق متع ععطقما طقااعات.  /ك61 8واقز1ءاع طمقععاح هعتح آل 01-

 عوق 7610 عاج: ءاطع

 7نعرساتعاط د ةسكدت عع لعد 40. 6 ءةلتعاتتو ةءطتلل هان[ بر

 منعم هزنصو 8ءطقمع ةزعاط هج طعس 1هةطموعطاقر 77611 5ث 1طل' 1

 جرتم 1120 21 76طةتتعطق 861: 8516 "3ع ةلطتح 21220621, 46

 حاط هذ 5612 ]10ةدعوتتك هطجي1م0لمدن5 هع: نتصل 101206 1ع 20عءا

 عم هاكر 1ءاط ؟هعلعاع ةعطلت ءةواتعط عدم 51عءطقدسم 0067 عقم

 رص اكمدسصم] انتصح 006 55غ يوءزكذاةتكأو مداكاعح ططتعط 0هطتت

 ]0165 هتتاتنعاكا ها 80 218: 1ءأط ةماتةعطت
 13 1و6 1هطب 50 اذصع 0ع زدسعو طبءوطققات توطص 1ةعاطقأ

 14 هه: وم ادصع 516 لهط جدع هزغ 1!ةطل قر

 15 ه15 1"هاووح ةزعاط طمعا ؟ةدنعتت 7716 061 طبعطتسق[01 -

 16 0هواط 51:0: 1هاط عدهزنطقأا 006 861 آس اكفتسم]“

 1116 لمص يداعب لعدن لانس عوات 1106ءاتقءا (؟. 13) 8

 اكتوصسمسل 8ووءطعتل حصل دصتق قع 7ءذغ 114ةطلنفر (,. 14)
 ةرمطق هو معءاتت ةموعاتعا ةتتقز لقتسفام 7. 15 ةمعوب 016 "ءاقود

 احب ةزعاط جان ؟ةدعطقتت عاد, طهعطغعتنح مدع طاق لقطتس ءانتو 76166

 ال[دقوع ععكمومجز 6 ةوعاقرزد16 عداد هم دمعط طتعطت, جاقو كهوط

 اعمدحتصتو طمعاط ]ج2 عنم 7 ة2:[ءاتر 119 ها طق طنعانوات 1386 - 8



 كك يب

 رصعتسات كعصتت 1715 طحت لعن 502062اطددتعتت ةتقلتنانءاعكع79 ا

 عمرروأ لك عزسوءا» ه3 7؟ءامذر 22115862 00هءاط 016 5م12ءطععء]1ءطتتاعالب

 مدع 8ادعتسمت] 006م: ةاات 006108, ةتقاعاتسكا 2662

 طرعاطط7اعإ 016 ؟18ع 8. ملقم 735 005 يو طتت ما ع5 1:106عط862-

 راس عع هتاف عا, 226غ 038 85م2 ءطم7ةلعع] 201عءجلع ةتجقاكتستكا».

 آئ1ع ز 12 ع6 106ءطقعر 1و1, طعسعام دح تطعم 7ةالتععط

 فة جعاقعتج طتتص0لعاتتت لوطتتعز هقطتح 156 516 ةهلتطتع

 10[1ععءاطقع, طغعاقذأ هاف ةماعطع [نهطاح تتحمل 1عاط طمعا 600 (هلعت“

 700) لوطتخع. آلآ ةدحص 038 لاتتعع جاتق ةعاطعات 111 طا ععطأن

 [ ركع 025 النا هرج ةطنصص م1262“ ], طق هو ءةصطصعات /ثدطتتب 3

 هم 1مم ةاتءعتع طغعطقلا, هعد» ةلطسس د1 ةتتفآكقللت. 10)ةطعتات 5

 ترمس عاطت ه6: 1عا 5206 كتعاح طتعطق 6عورتعطعات جاتتت /يعال ,8

 جواطتعم“, 0. ط. ه0 !ج2ععم 1عواقزتك56 0ع كوطتت 0عع آ10ععءطقعاتع

 لانس عع, 2150 21622815. 1061 ثزندتت 068 ا ءتقعو 155 0 عاطمتتقعأط :

 معرب 1ع ةتتعاط طتتصلعاتأ لوطتتع د15 انت.

 10165 (01ةاكعإ 156 131ه ءطر ؟ه> فسكطع 615 211 1820©,

 ن0 عماتص0عأ ةزعط جاتك 016 ًظاطكوأاا 06ه 82653عءا. ل6

 مهشا1 :ععدعات ءاخا1: ءاطعت ةمسعواطوب هز جهالع تستتعاطا ع. طتصلعاتأن

 لوطتتع جاغ جت 5ءةنلعت 721 عج مطعواطعمت طتعطط8 [)2846-

 منطسلت ءطعو: 16 طقلفأو هعدتص 0ع ط1ءطقعا“ 1 016ةءع2ج ياتح

 عويس عدطقتتع# ه2 كعص 211556200عدخاتعا» طماع ملكعت 5

 1:10 ععءطقعدز ن1: عمر علعد ةمالعج اتصل دتعطط ؟1ضعاسعاطتب

 هعم تعا اقصعع»» [عاتةرحمعد 1:10 ةءاطوو 2

 1ءط اعونصص 016 نط عدن ؟ةيعاععطتعاءات طكعاتطا1224 عال

 متعاطت ةتقالتطعانعاط لهد1 عمود. 1016 طساعكقدحتسع 068 ١

 ]مذ دعاس عاطتخ 01656. 1016 1810عءاطقع اطتععطق 3115 ةطتقعاتم الار

 مه عطكعسم ةزتح ه2 ةطتععتس الطوتتل ععات2ن0عوتتق 7726562067 يوطتت

 هد 0مم هزمءاطقاو ص طمعا ععدقعات (00ع» عققامءاطع») 81.

 101ةوعدن يكوطتحخ 18115 2155310 هط تتح طق 2116 01622 0



 6ءازتق5و 1م الاددتل 045 1'طتعتمعو دتعطلطق تا ةءطقأعت. طلعت

 ]لزوطغوتن متلل ه150 ج50 عءاععد: 166' 1ءاط 50 22[1ععر 716 هد

 لولعع كت © ءاجرتسات اعمهدمتسسعبلعت آ106ءطقع ءاتح ةماعطعتت يكدطتت

 عمرءطق عع 18م, 0. طب 50 122عم هو 181006ءطقعا> ©16طان. 0

 طوودمءزكأ حقت, ؟؟عقطق1ا) هد هد كعطخ يوطتت 89 1181 (لهص ع وءوص)

 عرت"ععابعات م1158, 1120 طتعاط 7011 0ع 231185869 ةعاطقوءاحعات ائلاح

 0ععاتقو (091).

 1155 لعد 101ععدمعب (14.) !لهدنق طوكر هه ططقعاطأ عاط

 (1جاعع] ةحتعال همم متنقل عاع ىلا هو تاتتخ /كعال 8 1116“

 زعمتسع 5ءاطجت م1 عاععتك.  آك0ة85 1ةهادأ6 117 هدنن ططتتق5 طقعط عدم

 27115 جتتصتم عا 1222 2:6 [)2ء]1ن, 7 هدتدعزطت 6ع0عا75 ع2, نكعاطتت نعال

 طموح هيعواع6و طعمواعت ةط طفت ةمعودقحةتدتت نط

 قلعت عمافاطأ, هاف 1ة؛ةهطل طعتفوك 1 هدمعتت“ دم قو عتصع

 028 آ1' هعازس 016 11 ةدتنوتن ادا ءط عا ان ءدنر هاف 2601ةا156 8: ر, 71

 0116 عزك, 0 ه5 0هءط اعءعاطصع 6 ءوءطقمأع انصح ل1 عدفعطعات جه:

 هةعع 016 عزك, 122 لعد لاموط 1ةطاعر 00م2 016 7ءلكر 50 6

 81ءزصصع ممواط ءةزعاط 521: ع2“. (آطبعاماءانعو طق ةاتعط 067 (نهدد-

 مدعمتوتخ, طوعاط ]دوعتتت 15 ظعاعطتحتسع: 02856156 ةئعطق ةاتعط

 دس ةزكع 6853: 50ه 1. 55“: ىهاقف هلع 5ةءاطصع تمعاط طنعاطتت

 088 هد دات لا هدطق كءات“). ؟!'ذن ةءطغت, 016 6 ةالعطتمغعاط

 هم جاتعاط متعطكقر, اطعم ؟قاتتسعتت 65 طتعطق هزت. - 1016 5ةءطع

 عمهطقام ةزعط 7ةآالتع ةصلعم: 1"1ؤهط1 155 لمدن 11: عوطصصسقسسو ضعت

 6 هذاا ع1, 016 طهعاط لعات ظعا121602870ه1ةغءاطتس ععح هما 81 ةهطع

 هقعرع ع1 لع 117 ءهاتعءطقو تسع ءتصع ءلعاتتكءت0ع 80116 عو»

 ةمتعام طق. 1عءاج طقهطو لثع 8ءاععصستوءادقكت صنع 1ئ؟ةطل لعدم 135-
 عمجعزءطسعاءاح طعتلكعا طمعاسعو ععاعطتتء (00116 عود اك. ]لك قة

 ناعم لتع ال[ دس قعام اح ط1[ عمم ظمعو ء1م مقنع 511 710811

 ظفحتك ةعاسعتت 181220615 ءاقع2 0067 جتتعط ةم285 561 عانقت

 فحتكعمتطقاا ا 511012071011612 00161 01 1



 تك بولا

 طورتوزعمو 1:0 طظاتاو ه1 م6 هطصققم»: عوج الاله ل ةعتتح 011>-

 82ةعطلتعالع لكتشتلع كهكهعها> ءةعاطقاأ عاج طقاعاتتر 0285 036 ١1 ءاك

 مم 1ة(ةطال دصتق هتسءانق هد ععارب 1120 05 هت 701 كامذط ةاتعط

 اتتص عوطق7 طقأ هله هدد ةلطعتح عدم ةطاتطعوأةوح 11م ءاعت

 جاتك لعدم اتلعر 50 طصاصقأ هاذ 516 56106 ةص ا/ ةعااسلتتسع. 16

 ' مماططوعو [ناطوسوذددسع 186 جلهم دتتتت 016 هاطعط) ,6 كل

 2111 لأ 1111 اعطت جادوتن (ههعا هع 117 ةحنءتنط انعاطعتنات)

 رتالل" 2/616 نعال ال 2 1“

 11 هرج هم ج15 عوجتمو 181, 0388 8ءا1طوأ5 لعد اهم

 همم ظععوملتعطخقع» ههق الءمواةسلستعف طمحصعطع» قمتقلستعاكع

 عمات جاطعتسع 1120 ءدنتع 22:0856 1016226 11 ةدعاعرت ةطحطعات ةنتتت“

 ط21عوق طعاعوتسطتأا 17310 1120 21231161:61* ]0ةاتط1124ع 6031 :

 71م ]اعةطصاوعات 7211 1125 7911206112, 7761212 01658 2

 ج1 ءماوفوعاج انتتق ةءطخعع» ؟ةالكر ةءاطصءدنعتن جلف ةععان0 ةتلح ؟6-

 ةمط0عطخاتعطعو هلع ةءطقسحة1 هةعمدعطمك ات عطعو 00م لتعطقو-

 18ءاطعق آل[ ءعاع ةتتق جاطعات 0061 26161" 52

 امه اتسقعاقأدادهدنعم 117 همن ةزص0ل ةئنن 088 ١١ مما ةطس ا

 كتع ةءعام» ظانطعت» عوريفتسستوب 011 عتسمل- آل ةرتاعرناانعاطعاتز) 8

 طقش ؟161غ ]دتعاعك عطلعتت, طاقوم 5ةدتعوأان: 661 ةالعتر ةتتعاط طءاتط

 (0ةدسصتتق, 186 هو طماتطقعاتع: انتحل 261618111620, 0838 2511 1ب

 ىوف حقات عانعطخقر جاع ةطقعت 18855 ةزعاط ةعطتت 7161 خ20 6

 1رعدفاتسع: 186 دحعامأذءرق ؟همماةسلتع انتحل ةصصقطتسا»ةت. :01118 1١

 جمع ؟ععطقلا ه5 ةزعات دمت آد د منن ةطسوطاءع-اةدعاتقاط اه

 لدزعو عتمووو 11! هماع 156 جاه طنا عستناول دادس ال ةهنواقسلستق

 همم 6[1هععملتعطخطتمص عع 12885 عودت 21ءاط 1 تا ط1 ةان عط عار 01-

 ةرمتعطق هم مءوزعاطت اعددتس ةئتخ هز !1ةنعطغعو 6 عوءطتعات 51 6ةة:لع

 طتص. (ةو155, طقطع 581 هز 70121 عاتعطعا» ةتسنوطاقن 0

 اطووومو ءايسفبت طوس لعدتودءدماعزج 1"1عزمق : جطعتت ةهدع طقاشأع ءاصع



 دك سيريا

 مط وزك نماء ماتصتصعتت, ةانتخ 17ءاعطع 0نهتع لكسموكت دتتحتلا 06

 انعانعممدعات 068 ءةزسكعاسعتت 0 ءاعطتعتوترح طتعطت ةتتقاتءعاعطق, جاتتتحقا

 ىماستح 0عمءاطعه هه ماتسمع ان20 ععاتقتت 211 آل ءناعع ععطك

 م16 هان. 1طلهجتح 036 ظاستوءزلتسع اح عقمةطسلتعاطع اتتتا 6

 11 ةرماعرنإ  طص 01636 ةطاغءزاسدع طقااع هت 016 عودتقع 168

 هتعالطتسصع تسع 71616 جلكع انتحل ةتتعط طمهطتعطع 2عاتع آ01ءطقوات

 موعاععرج ]اعقردسعت> - تتح 03511 185 هدخ 2165 26لعماطدتتم عا, ©

 1و5 دتعطق ءزسستتقل متن لعطط 1. 1611 1ءاتاناع ععمك02062. 8

 1ن6 8ءطقلعإ 1لودص 860 مءدتع طءموه1ءطغاتعال 016 1661 ععاد

 عمودوزن ةتسازلعع] هقتتت هزت انتل 850 112312عءتعطتتت 1120

 ةاورمعمل 036 طءواقس لت عع ١ همروزماتس ععتح جاتك ة20676 5ءال عد

 د0 ةس11عع1 ءةسصملبس 62 7ع لعرب - لع طواعاطتنءعدمع طصطقلأ

 هدمتوءطقمت عنا ندع لهق جاد طاصاسعءم 0ع 2616ه ماعد اتصل هو ةغءالك

 ةزعط 085 دتتطت عطا عع 8ءءلهتتعتتت ءللتر 08855 035 230856 آ11' ءاناع

 ءهزرح جاعسصلت نا دتصط7:ةاتعطاطودععات 1'هدق6 عءاطاتعطوات 15

 للوزن 11 هعاوءطقتت 0ع ج2ععووطعمدأةء ةاكوح ط1عاططوا» 18

 عماطتخ دتسكماط عتتع1عاطر جاع هع دتسغءانةءطع1065 ةزعاط ؟هد هع

 0ع طظعوعج01ءابتءتن عوطق ءةعطغعطاتعط الو 116جم دطصتتخ تهب

 كقهطعتت هد نعصعاتت ءاطصعر 7011 01ةدونم 112 85ةة]1هج 702 06

 40 17 ةرعوعج ةاتق 7ءمءطتعلعمعت 6 ءاتعطتعت طعاتعطت ع 161:8118-

 ععودرتتكعم, ادنص 1عواداتماءالعد, ؟؟ءاعاطم ءةسمعاسعبب 11 ةدمغاونن لمتتس

 اطفز كعب 6 جاقعد ططاعطغءتتت, عد طئاصم31)120013, لعد 1013-

 رسمه ةزز هن, لعد ا10ةللهو56, قعد 115ج لع 8ءدت طملعتلب انتم

 ءزستععم» فمسولعمعد 1هاعمدصسعا» 006 متعاتأ

 طل16 ةسص هدم لج ج2 عع لعن 6 عوتعطخو 155 هارجط قط ءطتقعا طهعط

 هعرم طعزسم طتتعطقأدط ءاحب ؟7ةطتععاتلا ةزع ص لعدم طورت 0م ءاطتتكا هطسع

 ططاصمار» هتك 6111812061

 طلزو هزسمواسعم» © هةتعطغو طمدععم ه5 15 ةهدوءطتت 4 طب
5 



 هس 27111

 جرح 762 816 ععتاعطأعأ هانت هلعد» عاعطعب طصطقلت 516غ ةهدقأ

 طقاطعد: 516 سمعت ةزعاط 12 هع طقطقة ءاطتتا[ا 1661 ه5 نعد

 11ةاككعر >0 هزم 1عطلعص, طهطو عا هذع هنوةسعأ. طظاسع طاقأع

 هع طقتتم ةةعطلتعا عز لعد (نزدطعح انتحل طرعووتتعت ععاتنةتت عطق عال

 مى طاع ماج ععاط ن0 تدع 6 ءوعمدتناط ءموذءاطسطع لع 6 601 طخ

 , سات ع1 12 0ع طق ءمءطتتكا انت اند ]ك01علع 81061 ةاعط

 صهعال لع اككدسل الات

 الهرج ؟هرحتطعتنءتسس طقاذع ةزعاط 016456 85ةصسلتتت ععات 31115 1

 ظقصملع طءموءطسعأت: تع كملكتسس طءونلسسستعا ]01ءطغاتتت عمات 116عد

 لواد6 ةسعح طصتعاع هد. 1ع عامتتطو طتعطق, 0388 ةآنعط 5

 17 هرعاع 1م ةعادوح عملع, هطوعاعتعط ةعط مءاعطلتعطع» 56015

 همكاح طقفأذو. ًلظلزع طا ءعيمةاعالطس عدلعمةاعتح ةتتتل طمعا تتح عت

 قاطووكد ععومتسع: دعا طقهطع دتعاطق آطاتقار لعت 6 6وععاتق8أ2 ة118-

 جا عامزءاطع>».  ةسعا» طمعتس ةىلغعتن ممهعطت دطماعط 6؟0عدلعاتعط:

 نع 8هددسع مدعامعو انعاتعتم 185 ]ةدجفعسأ ؟هدج اطعم طل ةطعزداتسلكأ

 عمدابساععد نصم اقدععت' ةدالع 0ع 5ءاق عال

 15م5 ةلعمعو مقتنو هور هتصع 16 ةدموءوةداتصع عم ذم

 هع ةموإ ظقستعتت 01 ةعدوز» 8درصسلتس ععا» 7608 عدا ءاطقعال

 '1"عرعنع د ا1ةقلعدجتت. 1ع طاح متعطط 31862612:ا, 0168 211 ناتي

 جامعتن 1عاط ةءطق 016 1ةعاتعاطاععاط طتعطت, 0168 آ/ هدنطهطءا> 3118211-

 تطمع. © 1هزعطحماط]ل ممتع ةعاط طمعتمم مقعاطقأع عزت هتك

 سوء طمتعطع, 1نطورمومطءلطتسع, 8ءتعطغ عاتصسع دمعتما“ ]طوع

 ةماواتس ع 762502062. آ1عاط ؟ءموؤعطق جطعتم نطقت 10 طهزتو هةتاتطع:

 طتعدم دتعاطغ ل36 همدصصسم هددت: ط هلام اندصقءاتنعاطاتتحع 0168 6 8ر

 ةمررلعتتت نع ممءم1معاع 1516060 عوهطع 06و آل ءعورسطة لعوب طمتك

 ممقعانءاطمأمدع لكعوتتع لعدم 1هع5ع ة2عقم888أ[) ةلتح ال ةتقر ةط

 طرتمفد ةتتق 612211061 عواكتعأوأر 186 ؟انتخ 2261262 66ةءاطتس ةعاع

 مورو نطتسسم]6 ه5 ©ءاقعا<. © طسم [0ءمواددمع 130 66

 ةوردساتم عر ؟انسسعطغو عاب طتتتخ وطحن آ١' حت ععتت تان عقتطت عانت نال



 سلا جو62

 اسس لحتسعاط لت طء0لعدشعد0ع ظءاطتتلكتع ع اك. قلع د0 عطصت ع

 عد 11 188 ءدقءا ج16 جا طظعضاتس 156 ع5 طدتنخ م ةعاتعال عع

 عمد لعدد, 01165 آلآ هرعاع جدت ؟ءموقلعدخا 1 ءطعتت انتج 1عط ه3 0ع1:-

 ةعاطورب نكهات جرح ل1عوعزم 56ءالع دمعاتسعل 32 016 لمعت 8ة20ع

 طءدانعات ءطعد ءطععتنا1 عن عدذعم ]آةصلع هط. اطعم متت طم عم

 ا1[ناط جدتعا ه1ع اعاعزتتسع 6 عصعتسع عع 6 عاعطتتغعد ةطتتصب ؟عءاعطع

 ج0 2129 ط1ةءطعان 0هعوزو 1معماع طق, انتل لت ةتتعاط

 طتعع ععطمؤءمع» 1ظماتعططع 0هعموعاطعدر 012 ةطتععتت طقتأاءال

 8ءاطقاعو تنصح 065 ععطقا 0 ءاعاطعب لكعتتعو ؟ةللعت طتعطق 761-

 ةعطسقا

 ]رعرم النعاع ع5 1طل70355 هد طعتعت65 طععتمعأ اتحمل لت

 مهعازوعرممتنطءلغ هن لعد اك دعططوعع موعد طصلطوتو ةط 701 عسص

 66ج ععب جاف 1ءط دن 18. ةتتعدتعفأ لسعات لتع 2086 ءاص ظةعاكعأت

 مزج ءاكو 90 )ه2 اا ةاطنعتتح عطتعاطت ؟هرج كعسم طحصتتت 015 هقهطتس

 نسا ءاعدمصس اء طعم اكدت ع اع كج د 88311:01-02-5031. 1

 طاق ءرع لمحمد ءدئطقأ عج (نتكونع اح آد 2:15] 312 ( 5 ةططصتصملاتتت عع

 80. 11), ةه5 انادتعع دس 11 0ةغدقع, طقس ةقعاطتتعا ةطو

 «. 400 17 دع ةتتق طظقطتطوق ط1 00عا> 1 3611138565

 عوعاطلعتس تع طهعط عاج اك عاستاط ات عاطف جان مزج عمم ندد عار طمتغ شد عواطع

 عع 0 نعالعمد, ةص جاعضاتعطعت» طاقط0ةءاطتتلات,

 101م طتعرم طوعمتغكمأءعح جولطل تءلعطع» 1١ عاعع, هععود 'ةغعآ

 عم كادعططتوع طصقصسععب متصل, طقطعب متت, دمتأ فةتتعد هطتسع

 065 8ةدطقط (ةهع دعاط ةهطونعطغاتعال طول 5هنغم ععاوقذعت طقاتأعر

 ىعزل 1ع كسسعال 85عطم7»:هطعد طءععلسكتتع5دذ 0عودع» ؟'ءموع دم

 لشد انتم 158 ةيكععممدصتسعت عاقتتطأ عز, طمعاقكودفق طتعالط 3

 6عاوأع ععونوط للعم. 10دطعت» 136 هع ص 03عمو 7مم عطقتتمع

 ( ءالمذعدع ءاصع ؟11!لعمدصسعمع 1م عقصحاتسع: 065 702 دطصتتخ ع6-

 ةدصسعاذ عرب 56086عود.  آ16 ممعافأو 7 ءوع لدعم ][عهرمتمع»

 اص 802:5 ط1 اتصل 1عقطخاتم عوعسعت 701, هتصتعع زنط
1 



 كتكا) يجن كت

 3 د ديس سس سس

 ]راسو 065 1138258. 1عا 0ع قللعو ةح ءاصعتط أ ةعات-

 اة عم دات 0ع (نائدنعا> 1120 طع507[ ع2 611١

 116ها1 ةهلزعطغ طقهأذأ لعدم مقطوع لع»» ةتعاط ءتنس آل هتمعاعاططتق "هد

 اكدسمءا؟ دعب هاو طل1ءاطوت» دن ءاععسفعاتم 0 عءادانهتتعا 328181

 طقأ جطعت ةسدتك 016 اكاوعطععطك, ةعط 561 دمت م[ 6

 1ا60 8 طووعطقأ عار دحتت» ةعاسع 0ه:هتتك 6ءدانعاتعطع 5ةيسصسلتتت ع

 ناطوموءاطتعاك. © 1زعاطعتعا جتتق >ءاعاطعتل ت06 0368 عو-

 ةعابع] عرج 1قث - ص ممعاسعتب 1ع عع 0 6ةاعطتعاءد]ءاطوح طقهطع ةعط

 هزص ةماعاطعو 826 عووععد]عمدصس عت دتعات ةعاقطتنعتح انتحل ةذودطانع 1عط

 طتعحستكف ةهعرص © ءاوم اننع ةعاصع طمءاططع»21عع 5611851051عاععزك

 دجعتسعا» ج11 1ءطغ7 عع ]هلع هاج انتحل طمتغ طصتتخ طم عصأاتعاح ةتتعط

 ه16ز هحتعود, ؟ءاعابع ةزعاط ندع ظاتطوق 66016

 8ءالتءوواتعاط ةنطلف ةعاط طحتعط . 20ه ععولتتتتمتعء2, 0161

 01مم ا. ان ع111112 2عاطعا آ0ةطدلع 012101

 همذ هزعر ةحتك طمعامعت 1 تصقعاب لعاب ةءاطخ1 61212 الاتتعاع 167

 01 ع1 ظقرحماع 0116ةعد» 5ةسدسلات ع2 112 061 اكت1262 7615 2

 13 1[هدهاذوتح 12 211516121111261 11 هلزقع #1612 26ةاعالط قم

 لتس ها ونعع الد تاع1عاط1ءدع طتص ةعاط 211ةاط 25701116

 01ه ةعاط 036 (0ةءعؤتتنعتب 065 عودصمءا 11 هعاععو هططع 6

 ظعءزطتنلكع طءومدمعأ طقاوعر تتحمل اطاطاع, ؟0]عهدددصسعات 06 ا هنةعاطعط

 رحت 0عدح ةمدختعاطع هداشوءطتتلل1 ععد جاد 50112:

 ةليلك ٍبِيَع لك نع ىضرلا نيَعَو
 ايواَسَملا يِدْبَت طخسلا نيع َنِكلو

 ةناتك 5:

 11هطاعم]1هح ةتعطق 1هعطق 66ه لاقط ععأ طتصن

 1نورع 111ةدوتسمأ ةطستعع ةتعطتق 1"ءطلعصتللع هتك

 0 »61151210, 5ءرد6 6226: 3.

 177. ممل



1111111 

 طعم 1كوعوص ةدتتتطونن, 0385 لتع جتتوطاقعطع 06و16 6

 2هزن هع 8[هطقتحسسعا ةؤوجساعم ظنمطتعوو هناتغاتوتح طقطعر 8

 دقذ دتتتخ' 038 ؟؟ءدتعونو لقحه هيتاتهانو عقطاتعاو2 56
 طقوم ذص لعص هتك آناء واتس عومءطتعاتو طوداتعا: ءطع 11 هناععم
 هع ىةسواطوتم ذص جاغوتت نصل دعمت" 7ع طتعاتا ةاتكت 8

 16وعااطوح طعموءطغتعأ ةعلعمب قا تساءلت عا ةةسخاتتتةاتتتتفال 0

 زعاط ةعاطوأط طقاتع دصتعاطب ةعابماب ؟مدع 11غ لولطتنعات, 1161

 تسلم تنصل لتعم ةمسصتكت عاصم! هدد 1هععاتت 161 م ءعطغطعنأ

 لعدن هطلت جاكم 20هووزعتت 120 ةلطتنتوت» ا/ هته قمعا ع6-

 ةاقوعتتا د لعدم ظاتعطع 8 ودم ةاعانات عع 116 6 قة عطخا»

 طعتذت وهده دلغوط ةه311ةءاطوعت © ؟01هطغقو ((0 15551

.1-4 .8 ,(1872 

 لل مزسع فىسمتعطقءع» انطوت لكم دطمتقوات عاما /اتقأذوتت0 061

 طظعقأع لع داطعج 2هعقزع طفامت ةزعط ةعاطلعسمج طتعات ع681206 1,

 1عاط طلص ةمعوتخ دمعمأط متفقون ةتتتفعاطمعت“ عقم 0م د2 862118

 ةهاتك ةلاعنر 25 كتع 5درصستسسلعتخ هج ان1ءاطخقاتتت عوا> 0161 1

 طرصس عفوت تتحصل طوضعاكوت. 5850 ةعطغعتسما» 516 جاتتح 861قماعأ

 تتسع هتع 11 ءطغقعاععزك 0تو1ءاعمءطعتع ودمت نط عتنوح اععاص

 © تع ععاطقاطأ# دان طقانود, طقعطقت ةعاقوتت 1865 70ه ة/ ةاتقعا160162-

 طغت نص لعن ةرتعورت:ةعطع تع 1علعقر انتحل ططقتت 1210ءاطشع عب

 0585 انطورنولل دص هم ءتكود 6 6طةعاغعر مسوطاتعتو 6

 8ةردعوعاع ععطفجتةءطق طقاتع. 11د اعونجتص 2. 8. نص لعد جاعصلتعاط



 ل 7 .عتكلإ حج

 موهقعادكاتعاطعس آنطوناطاءزطوواص مص لعد ©6ةهلتعطغود»

 ةعمسصسمو 110061 مغ عتوءاتعلم ههعاطس ءزمود هد لعن ةتتف-

 هني عاسو ءلقع ةجمعمعتم 8ماةدسصتسع# 80 ]ل5ع دتعاطتق ةانح عتنوتتتت23-

 ةمعءطعت», 1اعسصلكع هات ةعاطعتت, طمعا ةءطعت» 8ءدزعطتسسع ؟1عاكذعا طقعطم

 ععطماكعد, 0. ط. ععقط 0عدتأ 17010 ةعاتب انتتن 0116

 _ الون ءوءاط1قعلم تلق

 ]رن ءنعاعرعارعرج طوععتج انتحل يكعاتعل ةاتصل دطصتتت ةتتعاط

 هعرم ظومعاطقلام عاتسع دصتت لعد 1686201ءطخقعاتات 211196816 ععالب

 جاع ةعاط 511 زعاتك ةقحمد ةطوفاتعس نصل دمتعط لعد 113 عمد

 انادءاخ ,,لطاطاط 155م“ نعدع هعوزع جدكجءارلعات. 516 اعدتعطعتت ةاعط

 رحتتتخ هانا هانع ط1عاطاتتت عوزح 12 0ع 1 هد ععواط 116612 عادب 115 6

 لكتس مام 0 ءماعر 016 02 ع1 عمت, 70ه طحعاطتت 001 7ءاتتع عا 2055 ءامت

 [نطصلطست ع. ]لنءرجتح دحتتتخ ةماعاطع دلع لعصح 0608 عطخغطلق

 هزرد ععردت١ مق عار عزل طتتتخ 516 جاف ]طن1ءططتس ععا> عولطعاتز 1111 6

 طقطشطءح طع قلم 004 ا همام و عع معد, ععاتاعأعا> 21612 03-

 كحسسءواب انج 016 © ءادطتت, 76مةطاتتستم علا 00161 واخ 761:2868862 31

 م0162. 103ععوورج لتع د 1[عيعمجءنمع 212ء1وموأو 8011©

 دوطلاءاح طتعطق 216: 516 131*ع2 اكتتن2, 12 تتلو 0

 / مدت 00م 50م5 ععوماتهءارعد , اكت00ع* ع5 مسوععدط]1 15,

 اعهحتست ععقمت١نمءاجعتت ةتتعات ةعابماب ؟ءعاطقلاا. 8516 عتصوععات قطتي

 جادو دطخع آم عاصم ةعطتقات دتعاطت ةطصمظسلا1ءطر, ءانحق آك]13عع انتم

 516 لتعاا 7

 اترتوأذ صح طدتتكع 068 ةهمةةءز> لولطتعطتتس(0عات[5 0ع 12

 صهطتمب 016 ا/ حج عررمتتدع 065 ءاصلدعاطعاب 168عم ءاتتع 2011©

 1”هرحتنح هت معاجعرب ةطتععت» اصتتصتعات 1ةهققاتتتعت هما اطعام آ1' ءلعع

 ععواولطعاع ةهزعاط 016 ظعوعج0تعاطغتسع طهعال لعدن 16 ١

 هع ادتعططتس عع دج هعرح اهحععتت 11ءطنعج انت 11211 6

 عزعاج 1هدماوتح طقعأاب هعاتت هما 16201 عنعرج 076161112 عاج 85ءاطعطت8و

 ما مماعطعام 7ءزكود» نمو 016 علف ةعلص 110. الادعط

 هنعوعرم انسقصلعتتتسعب 0عتخ 168ءدملتعططتسع 18886 مزعاط نص

 م11 ععدصعتسعت ل1ع يعزت صسعتخ ةماعاطعم طاعطغطتتعي عوألطحتم



 د عج

 آس ةعص طاعه 065 ةؤدصتسمد 110061 ةتصل فاسو المتمم

 861 ءاععم دح 01عوعدج 01متر, 3ع طتتتع ءهآلل 61221268 5,

 ؟وقأ دان 206 06و آلا ةعاععور جمزج ةعدتت ]01ءططعتت 1101 لعد

 ةعزعات لكمتكت طقعا لعام 85-0261062 ءاطغعمتو 1ءطغعأ. مص ع عام متتت

 رت 1؟18ةا1ع12 ةهادقأ ل1 عطغقس هد اطر ه0 ]آعقدطص عا 5711: 031:81 طن

 رمصتن ةزءعابعتطعتك طعطقتتم اء, 013855 هد دتعطط 70 0ع 11

 مهو هموذوج لوطتتاطتتس 0ع5[1 ععلتعطغعأذ طقططعب ][عةدصع.

 ل1384 نسق ةسصقت طلت 016 7 012ءز5 1ص 716162 8ءجاعطتتتلع

 فردا 388 تاج 8ة0لعحاععتج اتت 211 ةءاطخء1ن10و11ءطعاب 1[وعوط ع

 رسصتا هع 111666 068 ءةاتقؤعا> لوطتتطتتس0عءات[5 11662 1؟1* انك

 عموعاتعاطك]1ءطعاط انتحل آن 6 ةممعات ةاعطغعتنعت 80062, عدت

 اتتتق جانعا ندع 71616 اطلس قءاط عزطود اععاصع 16وأ6 انتئن1:1 46

 قمتسماكتسكا ء161[1ءزت6 156. 1عط طقهطع ةح هعتص 2. 6

 صم ةعزصع انعامؤاتسع انت0 .8ءءعدكدسع اح 038 عءطق7 عع ااعطخ

 د1 ةاعالع ععودعطات. 1عط عمر06ع طمتعط ص 0تعوولنل2د 46

 جانت 10ة2ةأذوالطتسع 068 طعطعتق انتحل 0ع 1ك)1ءطقا71284653 8

 قماطمعو اجاوب دخ ءاعطغعمت لتع 1:6ععجملتعططاتسع: هاف اكتتتقأ-

 ةءطقرم جسع: ةطععب» طقةاطعراتسلعت همتوزعاططق 8.

 الاعطتع هلو انطعتت ةعاصسعات ال ةنودت لت( اتق 11161 ةعزتت طاع

 ممتنع ءعاعتلك, 7161 186 هو حطمت ةتحعاط دتعاطخ. 1طن 006ءزطو طقأ

 12 ةعاتتعات 1016167 آع1ه88 عة اسمح ]اهتتت62 طجعاتلععا ند

 دطسر, لعام ءةععمخاتءط دطتتس ا ةمعواوهزءعر طع عاطلة قتنق-

 ةحتعاع اص هلصتععم 7 هوو هنكطقات. طوق [تك51 هاقعومست 1885

 دطص طهز 5ءلكعر هاون نص 0عووود ةتددتاتتع (000. 6هةادقطتتقف)

 ظصلمأ ةزعط 101. 300* هذص ]اةسعومءا» ةسلعم] انطوتع ةطط. اكد

 طصحعطق لعب ظتسماتختعاع, جاه طقفأو ةطاط [طتح ططم]عقتتنةتتت, 061

 17 هرمادعدعتت لعد ةتنمدتعءعور ععقا. 711/1311, هتف لعصص 0 عتسقل

 جاو عاكس. 1طد هال ثلعدد طق د ةعزطصعاتط 210 عتتورمطتقءطعد

 87 ةمنععا دعا تصعد هتعسلتعاط ادسصتءوح مسلعما (60. 1؟نقغةدح

 1610 2[. 237), لعدم دادتن 11ةلكن6 70ه 061 183606 انت 89



 تا لا

 ورصسعتو (طظاتطو) طقطلعا. اطرستعو ةصعواطعتب طعم دطص

 طسمعت ةزعا ةتتعاب ةنح هعج (ن0هدتحتتت ءه213157ءاناععاج 211 162 186618-

 مرسم 12 ةهلعح عتموتستت ة61ةنطعات 11' هعاع ائالكهطز و, لعنعب 11

 بدالا ةنازخ ان20 ةيوكلا لصاقملا, 065و1ةلءطعات د 59

 _ 61 مطط ل 1مم مدحت ةاحطوتن جا عج 865ه15هؤءال مح ىنغم

 بيبللا 15 طق ةتتعاب ةعابماب نط ءاتصع ءاععطع 5ءاطتتكا 1م

 زطص ععوعواود هد [[ةطصتصس30 او 1510 هزم عمس 8ءااتلعتت 8

 ائاحعدطصقت, لعد 180 تتح 200/815 عع1قمطآ5 طقك, تع اتتحانعتت لعام

 1161 ةبور رابحا باتك مهطل هالعتنامن ةسعاكل منهم انطوت ةطس

 ةحافطتعات انتحل 516 هو ةعاطغعتسا ؟6هد101ع2 26821286 18[. ال

 ر2ع1566 4تسسداحتس1ا اودع ةلطح ءتمانعز1عز ةعاتع 6 601ءاطقع, هع

 ه1م ععادعرد كمعءاط طتتتخ ه112ءيصعتسع مسطح ]ةزداتصلعاع 11161 6

 ءه1ععمع» ا/ ةضاطقلادتق5دو انت ةعاسع 8ءجاعطتتس ععا> 211 مط 061

 نط ءرع ةعاسعب (نطقت داك ءدع نتحمل ةعتطع 85ةءاطتسع: ج15 طل1ءاطقعات, ا

 51م هدد ععت 1285 ةسصصتعا» 0ع قىسمك 60د 3111 016 ةطتح 66-

 مءالعملعد ةانعاطعا» هلع ععاكا1ن ءاطعد ع

 معرس عوطق 112265ةاطصلتءادع»» الأ حدس هن 11:3 156 دطتم

 طقعأت لع ةعاطع5 0105359؟ةن6ء15 261عع1ممنز هن علت0 ةءدنولل

 اطعم عزناك, 0855 088 171هدعن هد 0ع طقطم 2172612, 1216125 2

 عت طمط]عت, ا١؟دتتتتعأ طعدتما7 161662 561. 8 ءوزتح 1 هدعاطت

 (احتسرن) ه1 مك ”1 سواق (50 2. 2. 11388. ]101552 6

 اه 37, 20), ط155ءالع> ةتتعاط كا رسما متت ع0. 55

 ةعاطغعطمات. لدم انتم ةعاط آل ةنعتع جاتقدتستتت ء 6155[1ةه2 016 2610 عد

 8422386. 816 عواطق7>عء دا عانت 2208862 1120 10613286-

 ةءاطعمدعب» تاو "ل"ةدستست.

 10088 هع ةنصح ل. 145/262 2685018612 861, 57155612 7911 48

 1طس طقاتتاعكص تصفق ةسعا 22061ة7هطعدتر ط6 10161 ةعا2 ©66-

 طتساوز ةطتع ؟ءاطلعتت ت6 كاوعطتختءطغوت. 109 ه١ ةطعء, طهعط

 مروما1ت عم مدع 81166عااسص عع, ءدتح طمطعو ةلنع»ع ءصنعاعاك

 طقار 223:4 61“ انتج 0 0. 18.- 689 م. (0طتن. عقط016ه2 2



 كك ةههوول 0ك

 (م6. 80. 11, 2[): هه طصتغ كعدر, 2116:لتصعق 211ععصعتم ععم
 طقه] ةءدعد, مدعو ءرد اص ةعاطص عج 6601 اعاد 116 ءانعاط ف ةةطتتتأا. 5

 ةزع ج11 هاعدتنح طه206 2ععءاجمدع 1120 22055863010 عد, 2150 ةّدص

 رمعطخا ععرت 8ءلعجت هعار 155 ءاصع طممعطتخدعاط 6همعطغعأتو طق

 ةوعطق. ]1نوطعتع وجع ةوزصم ةرمتمدعطع 035 نص ع1 ةامءطخوب هدتسعط

 اعءعزرسعرب» 8ءطلت هع /اعحتوأ ؟2:5ءدوومأع, طتدطاسءال, 5

 لعمص 11666 ه21ةءاطعت» 0 ءوءطصتةع]ع ةعطمات ةعطتخ 6214 7عوععص

 ةءرسع» 0 عع7رةاطصلتعاعد فمسموتعانعاعع نتن ها 11201 1106

 عداق تس انطون 035 ةنعاب 1 طماتنلعوم هته 2056 هتتسجأأ

 ادع 8615565 جاع ىهتع تنحل ط116عا ةغماج جدتك 016 ا[ن2نعطق1ع-

 اعمر ةةزصعا» 1علغع, ةدلط همت ءةاصعات طلقت1تم67012ع: 70 طسع

 ةعرععب انتم 7165 1ع 35م0 عاعطب ملط عصف ةعاطع ان ص110:

 7مرمم1ع6 محمعلع, طقطمتعءال جاتتتتعاك

 آلبص معءاعاطعت» 6 ءوععربل ةعزسع طاعزسقأ 211 ةانعاطعات ةعءأب 1855

 ةرعط ةعطخكءماتعط ةهحصتخأواس : جاسقعطفأذ ؟تعطق هنن 661 ةعاصعمس

 ا جذع ةاتكر لعدم اععاصعرب 1عدذنوت 1١ هطنصقاتغو قهتطقأاق عطه

 طقاطعب ةعطغتسكت, ةمدلعتتت ةزعاط هه ةتتكطتعااب 0 هع 701ةدتقع

 ةعمزص ةسقاعمرستمعا> 211 212062 0266. ملف هن همسوعطععم

 ولع, 201256156 دن ةزعط مث ةءعلصعقتتل ا ةغعتت هنت 2015 7

 منعت اعز عمن مععابطز 186204 عهطعص ةطععسح ©2011 ععوعص

 ةزصف 0ع ص ءتسعاتط ع01ءاطغع ةسقلتحتعاع (خقع. 660. 2.

 طظاتطو 660. 37). 5. 0همانطونخ 80. 11, 57111. 1طح "016

 016عوعو عماتسملت ءطعم يعم نستمتع دعد ةءاطفتسات هع لهع 7ةغودتات عطع

 (طلهعاط ءعاقمدعج تتح دمعات دع 0عصقءاطعط لوطتتع 15

 جا هم 211 عععوطتس 1ءالععرمدستسسعس» جت طقطوت, ؟ءاعاطع عدت

 معتم 11 جاتكم 8ه1ءزنسقمب, ةهطص 063: م ءانمعاتاع, كقسصقلف انت17ل-

 رهط دتتتما جنح لعدم ةتعاط ؟نعا1ع ةيمعتنع ط1 ءطغعت» ةزعاب طءاغعزلتعا عد

 (لكتت. هعوست 5117 85). ف]اعومسس 120 هع 7هط] معد كععمعم

 طم مداد طعوسصتتس0عأغ اتصل هتف 1عوتح ععممسصتسعت 232

 موطتعءاعتملتعاط ذم 8 هءوهجد هلع لك حصقا, طبت 12 062 08-

 اتنطعت طصووتستوب» 065 ةهتتقععلعطسخكمب ظفعتعطعم: قطعت اقع



 تح الا تح

 رع هم هز, ههعذ لتع طمطعت طاعتتعتب لعصفعتب هع طم ععلتعطخو

 ورسم عع, 50 عز ةططاعتتاطأ, 50 8615631 211 ©1616

 ال1 هربصتق دع ةزعاط طووءطقكأتعأ انتصل لع 85ءاستععاتب 1دموتت انت

 عام ]لكتصمعاع, لسسءعط عع :هعاطق طقاطعر ]88565 ةاعط ةتتق 62

 (عوتعاغعرح دتحتخ ةصح فلل ععيص اتسعت ةعوعطعط. لع طقأ 3

 - مهنددطصسل عع2085ء2 1561 ةطععب 1["عءابلعب هرجع 61عععمو 062 0

 مطل ةحتعات طفت عاب ع5 ءمادتعدن عا. طظدع طفش 1عدجحعت» ةلاوتتع [113120618-

 معمم ععاطصف عطل, انتح 6610 دجاج 7ةدملتعتتعد, 615 هد نع ةه1ءطع

 مسمن عد عانت ععتج 211 ج16 ت10. 11 جطتعسءطعتسلتعال طق تل

 ةتاتعا ءاركدق الزعطخد عاغ اعطت عاطوءت. خاطعتم 036 /عاطتتسعا 6

 ىوتظعا» نتن 035 1"هم]عمرستسوت , ةند' 82206ع] ن0 / ةعاععطتت

 نسعاتسما1 ع: طءةمولل اندستطعت, قناة اتت 0316 [لطخاتح

 1”1علعمسطعتط نتسعال 0164 عءابعتستمءت0للت52عم 0ع م1

 10ه ةطسعات ل ععققدسل عدت, 6عومرجك تنم ةنح هع 1مم ع 25 لوطتنتعت

 ةعاصعم ]نعطءدق. 10هكتج 016 111555 ةعاقر 1210126 0عووعتج ططاتتط عاطل

 لوطتنع. 1016 2105 مستتنلع ةذءطع7 0ع ©6885 ع1 طاتطقز لتع

 1ك قاكع ةعاسعتب 6 ءلتعطغع اظعامعم نطعع هساتعاععتلع 1105 دنس

 معابتتلمعبب تسع ةهاكو 30 6 عءلتعطقع ةعاصطصعو طا302:5 5120 هدد

 عمد عاطسع, مءاعاطع انتحل عاتطتعو طعنت ععتعطقعأ طمقق 0ع

 طاططعر ةطسح دان طعاكع». آآ' هع ىمعزمور ه5 دتعات ةاتعال 7012

 رطسصس  ءه1ععاعونعوح ظصتعامةتعاععد الاهطصعاطع5 هدد 6 60تعاقعد

 عاعرعطعب ط]صطقل عد دصتق 0عتوعاطعح 00عدن ةطسلتعال 71:6158111288-

 ؟ما1عص ىلمعدةوو ععطقمع2 1نءدنح 20ع1105, 61088 ةاتتح ءاطصعطط

 ممعافرسءالع طعم جان 1012عدب مدتتت0ع طتعطغ ععاتعاطغ عاتب 211-

 رحهأل معدات 85هعع انتج 0125 ةةعاتعطع ظاخمأ لعاتعاك عا. كحك

 016 المار ةنح عد هع ةزعاط ةطعطوسمب ؟ءزمأذ ةاتعا 016 الا ةعطصعاطك

 طتسب هع طقطع 1"ءاقسقتتمع ععاوت عع ان201 516 ؟ءطدعاطتنا. 8

 همدقاطللف مدتعطق همم6 1م طهاتتاعمهد, ةهدقعتتت ةءطم دمعات

 لوطتعناطتتس 0 عدنانع ؟مهدع طس 1طن 006ةعز5و, طهعاط ةتتقدودعع 0168 20ءط

 ةااءرعتع مط ”0طءزضقهر 065 72616عع7مةو62 18038. 1167

 طقهاطع هزعط, جاك نعاتعات هناء ءاطواذوتتطأا 15531, 2681185561,



 تكل لك

 هو ةعاعم )9 210ل1ءطعر مءاسلتعاطع لئتعتءطعام, هلع طتتتت 6

 نسل طمتعطقو ةددعد, 1ةطعوبم طاتطسعتت, 016 526156 11'هطلع

 طقا عما عا, 7161 762121 هوا: عانع لا ةطتناتتتعيب

 ادع طتعاطت ه5 طمتط 0612 طدمعط طقعيضتتةءطعات 0ع 2ةط6ع1 عت

 (طدقرزر معد نصل طقنأو ىةمععاطق عم 0ءعممواطعءح ؟1عاكهعط ةص

 6 ء0لتءادطعرب ععاعتعتا.  طح دتعطتط ععرعتسعع ةمسوعوأ ععتعأا ءاث قع

 طفت, جاه هت, ةانكو دنت لوطتع 129/746, 036 شتتك[م7ة0عالاتتح# ان-

 طتعاغ, نعد خىاات ططتتقاتتت ةعاطع ىت115 31م1: 21

 ]ل1عوعتع طتعاط ةزعاط نلقتتمق]و ةنح 210138313 2111: ها 51: ءاعوتطتتأت

 ج15 لعام طقتتجاةةعطلتعاطقاع اتت انعاعوه1 ءططق1056و66 2ةدعنعاس

 عقر ع عع لعدن ”ةطط3و1 ع2. طظاتاو 114 ةطتص 1126© 6

 8 هربهع جمدت, 016 دطنصح ععظعاعت, 016 ج]1620ت5عق جطعم ةتتعاط طمتخ

 ةزسعر» ظرقنوع انتتح ا[ هطلغطقت ةءا1055ء2. لطلا1 ةنعوأر ع0عذو ك7

 رصتتماتست ةطتح جدت, 0258 028 آلآ هطلغطتتتح 1 طمتتن ةغءوطع:ت 2612, 5

 ةاءاطق 261 6016: ل14 يرعاطعاح ةطعات هزل تت, 6610 181 ]2870و

 لت دطمتتقذأ ططتن 11 هماععاتم لتعاط طعوتحتتععات, 20 116غ 20عءا

 هزرح ظطوهرع معدل ا]1ناطفق آلآ هدتنع طتطصخات. ظتطو 531: 01, 8

 هع دصصتم طغعالعا» طاقتك انتحل ةاةصعام ]اكعزسعد» 6 وءطعملاع 2621ةطعد
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 للزع 81 ءاطصتدداطل هعلصسع»» 6 ءلتعطغع 1ةالكر 516 هه ةعطعتسا

 1ص ةعاصع ةرمقانء1 ع طعطاءصقز ةطتعع. اطلاعو طقسعأ ؟16ءالءزعطق 03-

 رططتط 211ةددتصتت7762, 03858 561 جاجتتعطس ع7 0ع مالوم ةعتسمع 10-

 ىمرمو1ةطتعاععزتت لسسعءأح طفت 0 ء]ةرتعزقعط هلع ةمدق و 86-

 ةعطق1ا1 عاتصع جاطاحقاسس تسع عا طدتطتنتقع ةتتق عج 6 016طغعاط

 ادسوخنم ةعاقتعر ةمالكع. 1016و ععامسع ةطعت مطل هتعطق رص

 ةعدص ءعطم عرج ]133554 انتحل هد ؟ءدتطع] جدتك هع 660 ةدد]كعانب

 طهعط لعدم 56505 110دعدنتد نطععجتم: ءلعاسر, 50 دمعات عطا

 6 ءاعوعملط عزت ععوععالوج وت ةعتصعات طعطعمماتتكء1ط816 211 26-

 متسع. آ[1' دسم هد لتعوود آل 025365 ةتتقوعءاتطتا ه6, 8556

 ةرعا متت ظءعدفلستستطعتك دتعاطغ ه0 ععادءان, ةطعتم هو ةءابعتسأ تتح

 0438 لولطتت 133/750 جعوءطعطعات دان ةعات. الاتك لعدم 8ع ةءطقأا



 هد سال

 عر دهر زهعكعت, هتك 016 ها ه2 لاكتص0لعو ولسعات جنح طمتأ

 طعوزردوعا ععادا1ءاعت طقاطاع, عتق ه8 دان طمع, هس 85ةانعاع ةطتنعت“

 ةلمعاطق 20 ةطتععو ةسوعطعسم ةةءاعءعاإنم دهعاح لعتح 2

 جاد تتحلل 016 عوطقع هاتف عنو طاعتتنا1 ءطلعع1ا كات 322 8

 دا دمت 0ع. ااهعاح دس 1ةطداذه لولطتتو ةلطتتعد 8ءةادتصلعم ه0عتت

 0 هءاح اكتتتت 215701 طقانأع 118 هعاتح 1ةا2عا ()3062))23<

 11 هانكمم 11 هدن هدد طف مما ةطتس 60 هذ طم عءلتعات ععوت سس عأت :

 ءاكهد انتم 01656156 يعزك ةحتعاج اصف ةعابماب ةتانطعتم طائل ء1ءاعت

 6 ةدحصسعت» هتتق عد: ]ل1 هج جدت عج ""ةجدصصتلت ع, نعد 15 1 2 1ع حد عن

 ةط0 ءاسعاتلع طور طاقتخ - ت0 5310 0ة1ه111 1عءاعات6 ه١ لعد

 هرسكمد ةططقسز ةتمءاطعم 11جلتكعدب قطط :185535 هددد 2 ةطب همم

 12د 2 6 لتعطغعرب 0عدوورح (0طعتس 501ء1ج 32 طع ةآت. ثتنك

 ةماعاع 11 هوه همولساعو هع ةزعا 56311051علعكعتا انتحل 166

 جعحلن5 ةاتقوعان]1عأط تاتص عا عاتتحع: 111201 1111 انت 038 6

 طعوتس عانت هج عاج لئوع:. طصسعتنات نط جادعتع ؟هدع ءزع لمعءاط طتعطأ

 صان لع :ةاططةه10عج ه18ععوناطتت انتحل ه15 لعد ؛ةخلت0ع [اطتتقطتس

 طود 850 هالقط طوص ءهاطمووزص ةص ل. 145/763 ةتع 1"ةهطصسع 8

 مست اطتت# ععومتج طلاس تسسعاتت, لمد 2. 11ةاتكمدب هعطمار هموت

 لانطو ةعاصع طوعا, هانعاعزعط هةمعاط هطل طتتتخ طق 117 هدتاعط

 ن0 دمتط عاصم“ ةءطعت» 17 هعاطع101عاتتتع ةعاتتعتا طمع.

 ماعم نعدصعاع تستعد عع انتحل طظاتطق 81 عطقوأع ةتتف ط"اتتععاط 701

 ظوعطعر ةهاعزخ هدع ةنح 0عتخ 851205 ةءطخ ءاناتعأال 62555913862

 تصح ةاعا هرج ءةتصعاط 612616ععتعتت (12[ جاتك عانت طه206 762

 عاععءاحت دان طقاط عت. ْخطوءدع خخ عدنب قرت ءعاتتصعا انت201 ]11 ةالتم عع

 طاع ةطعو . ؟1زعاصتسع: ةتتك ةطط 1120 61 هاون, 20مءأآ ءطقع هال

 ععرسعاب ”اتلتلادعططومدتأ ةهتنواعاطط 316.

 طظعحمتخ حلم دحتتتت 0ع اا دعاط1288 068 جمعت 58

 طعضضوعطخقعم تتتل جطوءطقغدعدب طقاطواب 1 نمءأآ ةهلط0عع ا ةان-

 طقا صتقنع دان ءممد*عءاطعتب 016 دج ةعاسعتس انعانعنن ؟هنج 1116ط119-

 اععزم هتتص0. اطلوطتس ععطق»6 هتسقعاطمأ لنع [نوعع دهعط ةعاصط عت

 ءطعا1ءطعسص طبعا. ادع دقطلت هاو 15 5ءاطقتعات ةنتكو



 د هنن ا

 28و مزدع 0588 هد ص لمع لامع ةنتع طنعطع ةطمرحةةسعاتعاط عمد
 ىودمر 56هز. مس طقاتم عواعا اعمددتست 035013 متت75 701. 6

 طق هرع ؟هط] ةءطمتج ص زانت عوات لوطتععاتت ععاف]7ةطعاز هاما عا

 هرع جتعاط هج ةطتغف»» 85ءزكع جاكر اعهطل نتحمل اكتتتطنت7ت7 2

 1و, اعمدصسخقع هد ةزعاط 0هءآط ؟هطل] اعدتتسح عاتتعاعلتءط ةعاطقأ#عالب

 معزا ةعزسفم طظدعوتج 10:5 ةطتنعات-0 جاتك ةطتح ةءعطق]ا.. 1016 6-

 هاةممت عع الهكر, اح لمد هزع 1عاداعد, لتع لمنع عدل ع 5611

 معاجوأ /تصقعات, 016 هدم متعطا ماج 1 ععاط 77118816, ةعاطع ©

 مرو ءوعرج ط عزا هدجح ططوت75ع, 1151ءااعتج هةتتسعأاط ءض؟رعنطانعطع

 اطقم عاعمزك عرممس]هقمأر نصل ةجمعتنع انطحقأ قطاف

 ةعص طقسماتءطعط انطق لعد. 1ص عا عجول ةءطختءاعأ ها

 ج11 هعرج 1! همست تت هرجر جاطعتخ ؟ةدحتح 68 طحت 211 31:2: 97110, 1؟ءطتخان

 هر ةزعطر 516 هع هزه 2. 8. ص 660. 46, 141 هللط 61

 آآه معصصتت.  طد لعدن 8ععبمأ ع2عاطأ هع جادوتب اعاعتنس 661, طعطتمأ

 هزع عقستانعاط ,,صصعتس '1"ةءادنءمءاعد“ دحنحم طلغأءأ, ةطتح كمءاح طتعطك

 جان ةءطعاكءت. 1016 856ءة]لعدر دح عصفت 816 ؟01:اعماطتطتأتب 81110 :

 الل هر 10-1071: 19,1 29, 14177 438
 كا 407 46 123142911115510

 مك منع ةهزص اك مةعدمتسعا (ةنكو ياعاع ونس, ظفعاكلعتصل, ةطتت

 هنععم ا: ءاعت» اوسع 155 دتعطق 3226ععءطع2. آ'1]16ءاعطق 81

 هزك 8100 660: 35, 19 :ننللمزع , طقصسقلم 33,921: دقعط 16و

 طحاأم هزع قعد يكدسحتسعات انطحتتح طقطت 30. طظطتت آ7ة16هل' 8

 ' مهمط 660. 9, 1 :شتستعب ؟ءاطتخح 68 16412: 15, 08858 038 06

 1 ةءاطءةنءاحعات“ حتت ه16 عوطتن. الوطن طقاذأاو 516 2مهءط ءقتصعط

 عكءزاعتت /كاتححتمعات انددحسس ”حتمتت 48, 1. 33, 15, 08 طتعطأ

 جاتك ةالتع: 1م, له طظاتطو جدع 2 يدسحتسعتت طقذأع. 01 انام

 طقتسمم 238, 39 دنع هزه هنع» صف ةهمقعتو 1وتت ععطقر 8

 ات عور185. ااتع هلع 1موتت 185 01ءزله 660. 3, 63. 58, ٠

 لتدع طعصصات 516 3, 67 هعزس طق ععءورممدقأر 186 جادوا* دتعاطلا عاتأت

 جاتك 516 211 ةمعءطع. آله 10 088 جتتعط ؟0طل طتتتت

 اكموعردمتسعات> ةعلصر, مق عاتءطمت» 1؟ةهنقو طعتعوذ ةنق 10519 60



 تلح ةزنريرللا)ا كح

 22, 30. 33, م2165 لعدتح يات دتتتعتت انطحصنت ةءا13د15 39 1120 71ع]-

 1عزعطغ جحتعط اندصست 86531 2, 1. ادع طعدست 516 ةانح جاك اك ةتصعلب

 عر 00ءاط (نطسقاأتاس

 21 عت م2. - الهرب هلصمتخ 011ه 1ةتن, ؟ةاعطفع ا ةو

 طعاممأ, ةوعأ هع 13, 23, 516 561 هتك ثوطلع ةتماعطغز 516 طمقعاتأ

 - جاتعأط هج عاد اموت عدتنعءاتط 6 ا1>*ةتتعات, ه1 ةلطتت 1

 آه صفع لعماود 1من, لتع 1[هززد ععصفسسا ق5

 15, 13 (8ءطاقصعءع, ؟16العتعاطغ مةعوص ةطععت» اتت ع ءات ععاقاتل ع-

 ازعمزمت), ةماتاعطط هع, 0ع ةزعاط 1 لعدم 1"عرنحفع جتتكطقلار 6

 طامامتتسع: ةاتفر 8516 7ة06 متعطق جامءعاعتم 006م 16 ءزص الطتنطل

 هع طقادع اععرص [6ع11 انتحل 861 كتتطستتحت عة

 ةزوزس اعممتتعات, ةمرجمعحح ةزعاط دمتطتعع ؟ةتمطهالا ع. طخ اعوطسصكو

 هزم مماطل ممعءعاح متعطق امص عع. الاتك 01عوو2 4 ةءطعتست

 1ص ءاطغعاتعطعريب 8عءصاعاتتس يعرج ععاعاا انصم "عءطق 71616 اك

 ععابهاطأ كان طقاطعات : لعاتتت جاتك نع طتتسعءاتت لمد ,,للا ءةنط قاع عا عال“

 طعصتكت ةهدع ةزعط ةلعستو ةنح ةعاصعا 706ا1ةءانعت 181115 ءاطت1ا ا

 ]نه عمعو 016 نط عع دمعأآ 101:1عهتتجتتت 61201623 3

 طعواتعاطعتد ةزعا دحتتتح جاتك هع ةمنطعاتع 8واعدصد ةءطقأأر ةانتن 6

 هرع 1ج لعام لاععم 0 ععوعاطخةحدك اتصل هعنوج اكسس ةانانتحعب طنط

 ممعاط ذص ةمقاعط لوطتعود طوعاتتعاك: هم اتمس طقتستم

 060. 53,1. طقلم 54,1, طع 83,1: طمطواتسق 57, 30: 5ءاطق زم

 مع 85,1 انتص0 99: 8هاعاسصق 38,1, #2 7 دال 46,9, نع

 رطسص ءةاصقأ طقطستخعات هع طدتتكمو ه5 ععععاتعتب انتت0 طعألق 34, 1

 هعرمع لكعوتتساط111 دطست ءضوءطغعتسا. (©ةهصخ ءز1ةدقع: اعمددصصسصأ

 جاتعات طمعءاج آنهطصتو 25, 77, دع 44, 1 انتحل لتع انتتحععاتمات16 1!'ه عاشت

 1ع5 4فطا7 15500501 30, 7 70.

 امهر 2 ءاعب ةعاسعا» 8 ةططع 7155ه 1 66588. ]1طودع

 ةهزصع ط7عوؤر 516 هعاص 61208هو؟جأعءان, مكلط 01 ج1153ط. مثحسدك طع

 ععاطق 085 20. 6علتعاطك, ءاصعف لعد ءامعر0مأؤع2 065 عوطقعات

 لطداعةمف. 1016 1*معتلم اتطون5 جنح عدد طاكتسوع, ممعاط ءطع

 ه5 ععاجهدءعم, هتع يرقةتتاا1ءطلععتك, طمقأ عدت هع هو هتمةة21عطق, 6

 ط[اماصتسس عع, 016 ةزعط هقدعدتت اصتتمكعاد , 016 1656011 الد



 د زهد هه ا 3-3

 ريحه طصتت7 عنعات, طاط37 11201 ؟ةطتخ 211 5عءاللر 5121 1

 ]ن5 038 6 ل1ءطغ دتعطخغ اهدع 11, ععاطمع ةعاط طتعتت لعووود ال طوخ

8111 

0 .660 

 ( 7 عم حطستتسع هن ةءلصعم» ة5هطص خط جالقاطل.

 1 ثتند ةصتتععا» ا1عطو هدعف' 1ءط جت :ش50 ةالقطت
 1ع طم ةحتك لتعطب ممعاط ءطغع لت ؟عط07 عتب

 ال20 كومسصي طع1 015 لعتص 8 ةءطقغءدب ظانعزوأت عطفا عاتب

 ]نءاعأ* 1ءاط ه5 ماج لتءطب !طمدصغعوؤ طمعط دتعطغ ةؤغعطعت)

 17هم ط5 ععمعاتس1عأ 18246 هاذ 23ءاط 06 71
 1 ةمدموعط: هعدت ةءاطتتخدأ طصمتعط ءاسقأذ ه1 1"عءاطص0ع5 1"ءاط لف ءطقلاب

 طظرس طقععر لعدن ماعطغ 41ءاطق, 7عدص ءاع 631[615:لعأ 15:

 الرز هؤءعاع, 50 ةزعطغق ه5 ةتتكب 12 اجا الل قطسعاب

 81115 لسمملععاد» 1"[ةءاععد هتك لعدد عتتوتتع» 1"ءالب

 10 ]هه صعدت طعاطط 0 3115 70116251111 ععط 5161
 معرب '1"هد 155, 5611 ها [ظعواع ةالعتس 70ععاخب

 طرس طقال, 716 ءةدص 0ع طقتأع 1"عادط]هءاع 0:ةطصخ.

 ارز 156 عج طقععمب ةءلمع5و ©6161 ءطعمل, 15

 طر ةءطغعتعطغ 516 215 ان 0ث0مطقر عطل ه١ 516 م3616.
 15 فدعا 53عل 1ءاط - نمل هو ودع اععلط 1101625016 -:

 لان مءاسعت» طاعاع طقاط* 1ءاط 01ءاط ععانقطلعأو
 05 جتعاط د كتتعع 2061 50 56214 '1'ةةطلعب

 اند طئ855 لتتخ هط كمتس 1611. 1 ءط 7ةتع )5 2611
 19116 ل1 21115620555 12 5316561١ اك 3165 06

 20 8زعط 211, 016 51656 ظانعاى1ءاطق 51

 11165 © 1ءةءطعسدم © 11ءطعو, ةطتتقأذ لح طمعطتخ 158:5 [ةطاتعط.

 اله ةذؤءال لتعاط متعط#, ة15 ةؤق2 0655 لح ممتنع عند!

 لزا1 7155ز5 ]3 21202ععمج 210طق, 735 2201عع2 اعهةطتتطأ
 ال20 1325 016 طاوعطغ 22 دتطتنت, ءاط 5615515 516 10165 5.

 925 ]016 ال1ءمدءطعم» ععطعط ءتص 211 127:6 ظاتطقأة أب

 للوءاط 0060155 7ة>ةنطتعطأ؟ 016 8ؤدصلع 06و 9 ءمتعطغو متعط#.
 78ه ]6061 1١ ةدعتنع م9555 دمه 31115 062 1 5
 لس طتكتس عذاطقضت لمص 155 هنن ىط6205, 5,

 ال20 هد لعد لاقمس» تتغأ زةطلتسعذ 035 7 ءتن0 عزنا ءلع
 30 861 5ةطتع آس ث]لعتتب 5735 011 53:45[, 51301 5:

 اأن هرع اندتنعوطغ ةطتتغ, عاعاعطغ لعدم متعطق, ؟]ءطعا»» ظععطت ةطاتكم
 لدعم © ةعءاكا 1 ءطع مدن 1طن ءطعو هموت عد

0 



 كك اة هو درلا اهل

 طروج طعام, 6ةلعصلع 155 دتتتن ءلص آ16ع كنت 8137ج
 1016 12055 0ع 1عمدصصسط عت 155 016 7655م 1١١ ه1.

 35 1ءاط طقط 016 يعزك ععدعطس انج ةطت”تع» 1717 ءءقعاط:

 مزع 1356 عج 816هلاع لعدن عاونأذع ل11ع620 ةحتك

 37 1116 دمه 1111556 065 ةاودناععد 1]816ئع5 18

 1]نءرج لاتتعع ةعاطغعتس6 طهعط 11 تدفعأب ععرتونعات 21 ةعاطت ام

 هع اكدوا 56. 06ل1ءطغ طلغ0عا 06ه 166 ا! هنا هد 27قعو

 زطصر معطتح ه5ع126 يعن ععاعمطستعتت, عقاد عتت انتحل ةرمتتعطت

 لكتع طمامتسسع هاتف, هع 77ء0ع 661 ةعاصعا» ةانعاط 1 عع طك 1م 61-

 ادعوك ةزعا ه2 6 عءويتعتتت دتعطلو ]عمم 13886173.

 امهر ةاصعت ج0 عتنع ةوطنت كوصعاتق 0013 ءةتاوطتتعات

 رت لسسعاب ءاصع 86ءالع 661 ططد 006ءاتطو, ]آل1ءطغقع7 1 355عالب

 81. 122. قطع جالقط طعص ةواتس 1ءعععتتعت ةقدتت 1103 40

 عده كح ةطسن: تؤجر, هس 011 5111ةان. - 1716 ه02 - 1عط

 طقاطع نلعاسعم 5هطس ءاص 6ع0نعطق هد ةلعط 70138 عع طق1عادب

 ه8 دطصتعط ص طوأذدتتتعا> ععوعاجأ طقا. - (لم لل همست

 ةدوعاتب 0885 ه١ لع ال ةغودخ ج15 طلاعاتتءوت» ةدهعامعا» 756206). ح

 لو 5مهطل, ةتتطره6[1أذ 11و, جطغتخ عي ةعطلط ةعاصسعتت 206م6 حد

 ىقسععطلتتعد““, 0. ط0 016 ال هتوو 1م1ععرج ءةطصوتلعتن 0156 هطصع

 موحستغ واسلم [نطوموةط وو. - 5155 هتتق ةطق»0» 0

 مرت طتعطا عا عءططعأن.

 [ناطوع 035 تستعوتسملتءاطع ؟ءعاق] صنم, د ؟ءاعاطفو

 جالطصقاتعع دا هعاصعام 1 جنود ععماعأط, لعد» نطو 0عووعت ط1عا-

 1ههزعاععزت5 تصل 28ةطوعتم» الهعاأر 186 دس 2. 206. 8. ملل

 01. ههه ا1 (ططقلت ؟ه 6 علتءطغ 22) عودته ءاطع7ت. 8

 تتأ 0عددود طسلكا و عع اتصل 17 هدحوتتتع ص كعص 32. 6؟01عءطق

 هداعءوععد, 085 516 انطاتعا 0عدفعإطوح ظعاسح (تنصم الاعاحتس)

 طقأ ىلع ه5 0 ووجع علتعطق. اكاتعطق هر ةمصععتتت 0ع ل ةقعات

 ةمز] ن0 عع وعاتك, طقس, ةطوعاتسعت0ي 116108. ادع طهطع ةعاصع

 اند ءتس0ل11:ءطاععزغورج هؤعمذ طعدعاطعتلعد طتصععطسمطدتتع2, 0-

 عامزعاط هع ةءابمب ]ةصعوذ ةيعاععسستم طقاوي 716 0ع ال ةكعتع ةطط

 وه-قاع, مقطتععمل هع ةمملعععب ةعزتصف 61356 256206. 8



 اا >هةوول) 0

 8ووأع 151, ةدعاأ هت ؟. 48, 0388 011 عوطق 1120 ع1 701 ةمتتت

 جطاققدأر 0. ط, 0885 ل1 انتجصق 151621612: 1 اعةدنصع 036 ةوعادب

 ةم]1طو65 دطصتت 1هاعطغ1 ع1 عمر 5ءطحاتسع» ععطص]ةءطغقعت, 160عمدد

 تعط طحعطت» ةصطقتعات 1120 ةعات اك 0مواع ةه1 لدتتنعط ْةتطءالن

 جانو ءوءاجتتماع2. آل طقاط٠فو متعطغ8 هاه 588 هد ةاعط 72016طعر

 ن0 هدع 561 50 ةاتقعطق م1, 0885 ءان تعا طحعاتخ 2161662 ©.

 -_106دع 8هطص ةدمكنطتع هكعد طددع اكد ةطصلعاتس ععاج 1120 آل ءاتعع1112-

 اعمزا ت0 0ع: ماغو عامس طاع ةاعط ععاسةطلعأ ح هند آل ءنانقع

 اعمددصانع متعاخغ هاو لمد, 1ع 11 ءوجع عتصوععات 115 01.

 61 ءاعطع ماا طاتعا» ظتتط٠و ه1 عدن 8مءانه ءطخطاتسع ةءا268 8 ١

 660. 13, 26, ععوذعطأ 46, 34 ات. 57, 8 دب 0558 0عوووهد ظاتطتس

 ةاتعأال ذطتقم ج11 دنع امدستسع, 11201 طءماتكت ةزعاط 52, 11-4

 ج11 كعووعاج طبعا وقال نعاط عل

 1نوقن هع ةدتعط ةتصع 8 طخ ووغمرع 1[ةصعاتق 1[ طقةنأتانعو

 11ه ص 20.11 8. 51111 هموعةططأن دح ةعاطعتلل 10159812 18

 زاد متطصععتل 016 0.

 1]ءاط طمقءاطغع طتماع دممعءعاط ءاصعاب 12 ةعاسعاتتت طعطعات طتعطت

 تسك 1 ءطق1 يعرج ظاتصلعا طععاتطتخعات, 015285 156 ةعلتطع 56عا]1124 3

 لعد 761526258815 ءطع2» آطل1ءطغع»». مست ماةةعطلاتعط آم

 هم علتعطغءعات, 1ح ؟ءاعطعاج هدم ةعاصق 5اةةتططتنط ع62085612 10

 ةزنط ةعاطو6 108, ةرمدتعطغ ء ؟م ةعتصفعت» 016طغع7ةةءاعد

 انعام عع: اععزس طلاءطغءا» ]عةددصع ةزعا دمت ةطتتط 2265562: ات

 ةعاتتسم ءااعاتع ه16 جات 80لع7ج ه0ع» ةهنعاطب هع ؟ءماسةءاطعتت ةلعط

 ؟مزع دطسس 16 طسصلع. 1055 اةدصغو حجااعدكملاه ةتتك هلت

 ةزتتعدمم 1ععمم01ءطغع» ععامت: جطعع ممتك لعدد عجم عتطع

 هو جم طاطمعر 016 ”دطا ةماعطعت» اك ءطعصطاتطلعم» ةلتتتت6 طععطخ

 اعاعزرس عع عوعرت عاج, جاتتصسما له ءان 7011 ةءاطمج ةماثط هاف آ01ءطغعتت

 طعاعحتحست ععكمالف 156 انتل 06 طاتطس 068 آل دغعاتق ةطتح تت

 تع العوم. ظ5عزسص انطخحوتا]ء, اتتتح دتعطل 511 ةدععا, ةعلطع 11158-

 ةعطختسع عوات ؟تعاسماتع هعد ال1 ءطغواح ع5 7هدحعطتسعات 5168ر

 لعجماج دمت لعا ادد عمت 11ه هدب دح هانم ةتتعوت 016 1:6862-
06 



 د عجمتإو ح

 هتعطقتسع ج15 ماستصسستمم مدت ا70]]ةددت1م0:نءاعع» ععوماعأكأو

 طعزسمتع1 متعطق ةحق 0 ةحتعطق ةعآر دتعطأ ءةنطتصقل جان: 6

 ععموءابسعا متتت00ع. ]ل1عوو مهعاط ةءواسعت' ةسسكأدمواتسو 701112

 نص اد ءمعءاب1 عاع قس حموات ع ةططعات 211 عاتتتتعا> 111201 11112612 3

 طعجم]وءه2, 0585 هع 0138 ان1عطغعرب جاف زكسجتقأا !ءعودعتث هله 51

 ؟عروذءطع, 10 هل 0 61عوعوطع]ةه ععقانعطق 1220 ةتتعاط ع6-

 ؟نج0عج طقاطوال, ةطعتت ل1 5120 2115561 5632006 61

 ىم 120 جس 0165 هه عوطتسلعب طقاطع. اتسع 6 61عععطم

 طعتم 604 ةزعاط ةطسصح 2مءعلتعط ه1 لعتع هطوص ةنكةطسخأوعاط 211:61

 1جاطتساو هرج 0ع 71616 ]1ءطغعتت, هعدنوتج للوصمعتب 511: جاطعاث طلعات

 زععمصسع, افا 1 ععصمتستسدعات طقافعات, انتج 01656 510 هدم متعطت

 طقاتو» ه0 ةنععاطقتب 138562.  ىلطودت ةمقأكر ؟عاتتح © 131

 لم ءعاد ون ءانه 115704 006 هج جا16161 1"ءاطضع 215 ءالعم

 طق ععرح ةسغعزل دهطتنم 0067 ةزعاط طئ15 06ه ل065 0ع ه8

 طعضتست ةءاطلتع, 1020 هد ةءطخ ءتناتعاط ةكسدلهقذ جات 1ع

 لك ه1 ما'هادع, 1120 جاف هد ةزعط ص 110319 21606111688, 0

 هعمعاعز نطق طمقعاتعا, ؟هتع هت 2 هلأ

 كان عرج وس ءيماحتس عمات, ؟ةاعاطق اعط ص 80.115.855

 انادوز' كلهه ظععمود ععيسوعطق طقهاطو, طمقعاطتع 1ءاط طتعام ا"لتصت ع

 طتسحاتل ان ععاحب ط1عطخ ج15 1ع عطا عتسع, ةم2 0مل 318

 17 هدص 8[هطفسصسومل ةتعاط 80.11 8. 511 1هطود0 نطو: 6

 مس 11ءطغتسع 2526م2 ءطعت طقار 116عأ عا دل طتعطت

 ههدتتسصب 03855 ه5 ظمعئلقعطع همت ةطسم ططعطتت 2112653عاأ 1:

 هرع م6155 طقاذأع دان 161 ططقطتومتع تصح 01ءطخغع:1ةءاطعو © ءلتطلر

 جاه 0285 هذ 80 7هسعاععطعت ععدتعأ]6 طقاشاع. ال16 طتقتعود

 162ءدجو6ن1عاعع, 016 ءهدع لوطمقعر 5؟ة1:عي مطتسعنتناتعاع 21

 معمموةدلتعطع» ادم 0نج ع, عقم 0 عمق ماج يدطلع انت 5201

 هاطصع ةسفوتنتنأط 0ة3:جاتكر ةهلاطع 66قه20616 طبعاةأتاتتتع 253

 اكدع اعوصتن 516 ج15 متعاطغ 0عداطقلا» ععامط4 طقادعات, 80م0 عدط 2

 وداع جدتك 6 ةلتعاتكو زج هيلع ال1 ءنعود, عمععت 7؟ءاعطم

 هرع هزم ماتسمع 171, 016 هد' 76253121.  ةتتق ؟ةاعطعسم



 -- ةمدفلاب

 (محتس0ع2 زءطق ودع 1"هدعنط 56262. 5612© 5ع

 ظعمعم, 1كم ماطستتسص عما, 17 هدتوءطعاتكوءان, 8ءطق]عتتاتتت عع -610 

 صوت ععاذواج زم ةاتعاب 065 طعتسعق متعاطكز 516 طقاأاءاتر

 متعات ةعص ءعامزعطع» 7160عمطم] نة طظطوغططتتقر 0هعءاط ةعطتت

 هك ءزسعرب 5ءطخوتسعن, 063 هتعوودد عاعانطلعدت>». ُثلهو 8

 1ددط 21158 76عورب 76215311 هلل 516. 856 هز5 ةاكوات عاطف 6

 هزماج كنس كتع 70115 غةحلت عع 6 علتعاخو دصتت لعد [جط عع ل16

 هزص 8 ءاط عدم وه 18م6 و ءوعاوأ, لعددعج 8عاما عتصع تصح عا »اتعطلاءط

 روت ن0 085 3 1'ءز16 هحئاطتعا : طعون عدلت عاد, 111ععط عتب 11/ هاب

 ]نما تصعد جلع ع ه0مز معو هتص 2650202765 مست هعوالب

 نصل زعلعت» هتعوعت» هو: 6116'1م ةهعممم66 ةزعط 5160م ةتتق 66-

 عمرك عمعب طغعاعةددسلت نطمح 3غهقعم جاجقدتستسعال, 1812262 007

 زكتعدوع, زم دهعاح ظواتعطود 065 1ل1ءطغعتنمر طتتتت 06 لتكأع

 ''هز] حوتع, زم مهعاح عج انددقةةصمعت, هعدص 12862116

 رسم ةةدع 06و طزعاتمءتو 161 همدعح ن0 اعمدصتع عدوان طتعطأت

 عمو6نع دس ؟ هرعوتتق طاسلعت0ع ظعععاس ءسضاطقالنعط ب ةللع ؟7مهالح

 ةاقسمتععد ءلتعطقو لع ةهاكعح يعتك انتحل لعدن ةتمذوتح لوطتخ

 طتصمعتأ م طتصقعب ةتعاط هج 0165 ةءطغعاططق 120 516 6ع

 زعمدتتتسص ء جتات5 ؟ة]اعاعتتب كورت ©5 561, جهالع ةدتحع 11161 لعطح

 ةواطعب طعزقاذود ععوعفطلت عع 1آ1ل358 6 11[ه]طودصتس ب0 ةاطواطقم

 عاتت 516 زءلع مسععتتعر جطعتع ةع1طوأم هع طقاأأو ةور ةتتعط ؟ءةالط

 هرم عمومالث طقاطوع, دتعطت ةمعتتت اةططصعات. ةطلتخ 5831 612 0

 عرممووعرع ل[ ةدقءاعملععدسعا ج15 كهقذ ءع العام تنحل 85ءططقاتعالاتر

 'رموتعتخ انصح 1ع ةعطقط7عو لدععم0 نصل ؟ءهنمدوهتعو (!انعاع

 ععستعدطت]ا: عك نص 15 0هقو ءن لهف طمقسمات ءادع 56ءادع طهعأط

 ءللعم 'ا"طقتذودب 036 "هرم ءعاععتط اند لكمسمم1, 035 8عماعطعات 6

 6 ةةؤطتنوترح 661 ]تتم ءطك هج عدت ةعطقت7 0 ةهعط حا عتخ 11ه,

 سمكا طدسعع هج 1لعاستتت انتج مءامتسس, 016 1

 تس عوطو هرج تع 8ءزستععمد, 025 11 هاط]عولوللعر هن ظاعتنلا ن4

 اك حرصعا ععاومعاط طقطأعت [1ددددم طعص ةةطتق, عم طماط لت طع

 0عو طمعممطععوط, طءفطق5]206 ةذح دتعطق 7ءدتععط»
 ى*



 كش ير

 6 0ت عقود ها1ع 0تعدع 85608: ةمعوتت ةتتعاط 38 آ1' هاتتمععطعتتب 120

 1[هطقتصتصعا ةدغدمع ةطنص ]عهزسعو6عم ةوئصع ةتصقأ. 26

 مص ةعزصعو 11106211 1ةدق عععورج تع ط1عطخم»» 1 ةدنطقاتتتمأر

 صحمعابطءربب 516 20ءآط 50 طحتساطقلا ةءلصر 134 150 جرح لعد

 0116662 1'هز1. ادع اعوطصستع لعد ًائتصلت7 85 0ع 0ءو16 جحتك

 035 © عرمتتك هعدع يكدطقت»ءتع انتحل نط فعططع, ه85 ل16 طآل1ءطخعتل

 ةماسع» 16112168-م011615ةءاحعب 8عقطتعا انتفع عج ةطتععب 0

 1هزطعج ممةمءطغعر ةكسسعا»ل ةست طمع ةعتطعو اا ةعاععفر ةعاط عت

 عقم ءطع 5عرعتسد عر ةءزسعتت 2ءدقم>. 1116 هذع ةتتك دات

 عم جافود طعساعمصسعتع 016 لكةصلعتطاتت عع 211 0168617 ط0-

 معوق عن ح ج150 لع 1. 120 2. 1611 - ععوؤولذواط 1120 0

 ؟يميطتسختسسع تصف ةعص انطوءعدصع د ةعص 3. 8مم

 ةزرستتعطتءو 6[1011ه, عتطص# 516 جالعتتت ه2, طع دتعططت 6

 فسد عأ1ءوعءدط عزة عا ةمالقعاب 516 انج 01عةع2 طعطقتت0عاطب

 016 ةءاصا عع خدك 0تعوورج 56300 ماتصحلعا ةادوتت ةنءالغعد ةاعط

 رحت 11 همتوبم هع /ء16ععدمةذع, 516 ؟اعاطقعاأواح ةزعاط طقهعات لعام

 17 هدعا1106 عم عممووعرج ملكعتتر ان201 01686 راتتنان اعل ت11 001

 رح ا اععطتت ؟مدح ةعاسمتتسم [2161عووع حق طلت 7716 ع

 ععوعاب دلع ؟ءز0ل0ةنعزج طقاطعات. ادع ةاتق5ع6[1 ةزعاط ههطعتن ع6-

 ىلقمو طمعطتخ ج15 ءاسستصسقأ] ةهطاضاتقأاع6 طع 016 1طن1ءطقوت» 11161-

 طقتتججا تتحلل 50 ]!ةع ه8 ههطت» طقطعر 816 جالعةونتطا 12 0

 80116 دب ماتسقعطعس , انصخعت» آل هدعوجطتأ ةعم متسع معا

 1"نطسعتتع, ع5 ]طصتتات 1نهتق, نعودوج لظاسلاتق5 (16 عانت ةعاطعال

 ءاعم انستا عمت عتتموذورح 72615262 0ةةةه2) )3 0هعطخ ع0

 جرح ةزعط 861586 ةماتتتاع. طثاقور ةعز7ه كتتكك28517124 531: 0

 لعد ععمووورح طاعططتس ععرح 5111 1عط دتعطقو طقاتعت, 516 0

 عماط]هدعر طسصطقأاور 516 طقهاعت معتوةدلتعطع ]ا ء1عووو2 دس

 فرسسعع, 01ءجع دتعطت هعدع آ/ تنع101عدتصع ن0 ظعاداتسع عال

 ظعاتعتمرر. ل115 كعد 86مم عهود, 101856 هل طتطصقاتر 186 8

 ءهزرص ةصمع» طاسعر 016 ]1جقهدع ةعاط دمت ععطكااةدل طلوصمتك 0116

 هرخ جاوب اععاصءو5ععق جتتقلت ان عاععات, 0385 كمدنعتح 11 ةنجتاتطح 006م“



 تح ال1 كت

 6 ل جما ععمعاطلعاءا0اددص ع, 11 0ع61هقدتسع دطتتط 2680201618 2ات-

 ةوععر ةماج0لعدتم طتتتت, 01385 06د عاج اكان ع21556 211821 ]11ءاكلت ءاط عت

 ةؤستستتسعر 16101عء1> قتتك حج اطتسع# جان طقاطتم 120 52م0, طع

 عامر مط عات1 1ع [[عووودر 0388 516 ظنتع 016 6 131:ءطقذدعطعر 0

 هرم تعدت, هطصع 8ءواقطع ةوزقد. 1128555 طع 3طلقأ 9

 016 طءرمومرج 06و 6016ععووط ل عتح انتحل ةعزج 1؟1؟زعاععتح دتعاطت طق

 1:6عمهج5ءزةعانب 50206112 ص (601ءطخغعاج ةاكعات 561168 110م

 متن ةعاطخع دل د1نطق ةنح 016 810116, ةمجناعدحت هاطآ1عو ةططح اكطتنع

 20 دتطقأ. 1866 0168612 116 206516 جتتقووتت 18عععم طمتأ

 قمم ظ8دصتت طوامعأ, هم متعلم 1[دممذت 038 ؟؟ةماع 0مو طم-

 مالعاعب دتتتت 12 16862761862 21 1010ةدتح طفصصتتطلط ععر7ءةعد

 عمزمس, جاطعتع ةءطخءدنا1 نط دمت 1101.

 قاوم ةتحعا هتك عوزم موس 6 ةهطتعت طخصسوعأ قزم 7هنغ قسصلم-

 مص عمات, 016 ظازرعسمات0 نع طمقعاتعأا ععطقاءدد طهطا 7100و

 اتح01 محتح 0ع (ءووصعشع 6016م دع 016 يكاماعتسكا ةعطقتت 00

 50 لوطتعع اقحععاع 1ةطوج ععاعمدست طقاتأذور ؟انتنم ءا ةزعط 26د

 طتتنعا طقهادعتح جا ةهعع2: 055 ظعععج 12856 1ءاط دطمتتخ ععاطولا عدا

 ]لن ةدحتص انننص 016 811666 068 ءعوذم ل جطتتاتتس 0615 0161: ]191:3 ااةنأنر

 رع ص 2. 80. 5. هل ةتتقعءع نطتتا 151, د 061 ا هنت ض0

 نسق لمتستك ةدتعاط ص لعدن 8ه0عدكدسع 065 1865هد صف 3س عحتط

 هرب 016 101ععدفءطخ عدم دان ؟ةنوفتج لتعمطغو. اللتغ 861 ءاطقل تسع

 عع ايتو 1 عولمرحتم طع ةطقتت ه1, 0165ة]طو 565086 6

 016 عرتموووزح 6( 601ءاطخع جات اد عددنا ءاقعتنب تقعأط لمد 101 16101 عاد

 ممطعتسو لمع ]نموزقءااتصسسع طحت ةلطتعو آل طقوز:26ءزلاتتح عوانر, 4

 ه5 ععامجتع هاقادو10 هم عالل1 عا. 1و عدمت آل1ءطخوت» ةتتكر ؟ءاعاط6#

 1ص 6601 ءطغعم هدد لعطصةء]ط هج ان صطقمس ع 516 لتعم تعطخت عواد 1

 (0ةعرلعس, هاهو ص ه3 50 182ه و]اك هتقدر 0. طب ن 6658 0

 1696م9 هدتسعددب نح لمح 5ءطتللعتحتس عوج مدع 263 ةعقذوح 1[1ةات7م-

 ؟ء116 دطمتخ ةطتععب ا هدعاد) ]لعدم هنعمل عمانمهح انصح نص كمدص لصنع

 زطتتع طوةومصععتن هد يك وعاعع تتصل ةساتمعم, ص 06 8معم] آم

 هزتع5 6ةدصعات 0047 ؟7هدتحعاتمم2 12161161



 سا 2229353

 1زءمنو 02ع10عدطق1ع اآندحععوأولناتتحصعي 06 15 لهطتس 8

 رصتس ع1 ه0 ععودءابعتتءان 168مج0لنءاطخاتتع ءتت6ععمع هام

 جدك ءنتعا طءعلعدتءد0عم ةتدككعاطعتب طقشأو ةاطعتع انصح هلل ع

 ريد عارم ١ ةموساتتس لعدن ع هاف طظءزكحلا جددت ]ه1 عع. ل1 هج ة[1ةمو ة1مط 71ع]-

 1هنعطخ هرج لعدتح ختنقنتاخعاكب لعدم 016 61316 11201 71111 ط لع عاش عت

 (0دع1لعد ةاطعتسور تح لعام ةزعاط ةص مانت ءاد, 112865 ةطصل ]6

 جاف ل هنعمد“ ععاطع لعد آ11' هرعاعات 1128عاج110 عامان انهما 67ه طتطعتت

 دان ععزالمد ةءطتعس. '1ءالعزعاتم دمتقةظعاعا ةتتعط 8110ع ت4

 17 هنواعاءاطع, 0136 جم طءرتططعتم نصل طمططعتت دتعطق 167

 ىورععابت د0 عاتءابعت» 11 هزقو مددتتلع ةاتعاط 06 ا هطللعكقمع دح

 هعمج آل وعم متعاق طتسلقمسعاز نط طءماتعاك1عطط7 فأن: لقمه طقاطعأ

 1ه]1 عهجتعوأذءد5 ءاصع ططبحطسمتتص عر 5622 عامزعط 1عا دصتتع اععاط

 ال611 0من طوهدن ععواوطاع. ظططللتعا 186 ؟1ا1ءاعطق ةتتعاط لعل

 1مم ةاتعم لع طعس هج عا اكتتت2612 1 ءاتهةء1 2159 8

 6 احتسستع] ةهطصمسععد, طمتق ؟ةاءطعاط 17 0صتتتا 0622 8

 طرص عوداةصمستف 1026861, 0288 للع همت ةهملعوودع طعام

 1م« عاععتك ةطتتع ةهعمصلعمع 5ءطخ1ععاععتم طقاطعر 1156 6

 طتسصت؟ ءعجاجاعمرسصتسعت» متعطق ]606 عة ةعع. اآطل1ع دعاة عد

 انزءاطغوعرت دهاطتسعات هاهم ؟هد2 لعدتت انطمقعطككاتتت ع اطعتطع الأ 02

 هصمعتنم ةاطعانور ةموزلاتعال دتتتخ ؟ءم1ععر ؟ةاعطع هلق (0210عدح

 0ل1ءاطططمزخ ةلتصعرت عاتاعا> طتتخك 1316612, 6 111 1101331283, 763:-

 ةيعطخقعا ةزعط ةتتعاط دج 016هع2: دعاتعتت طنعنو طتعطق هططع 6 6-

 ةعاطتعاع ت0 ©61نعاك لهب 016 معاتع ال همعرملتتتع 065 2

 ععطعتسأك ةزعا ةهتجعا ؟ءتكاطتتط 211 5368112112611 1:121©7:عمطا6أن 711

 116 هاه هدد عوك ءادع ةانعطط7 عع 286عورع عدم 2هعدزع عداطعمت

 عم قلم هزعاط ععوعج سلع 065 طلالةدق 0ع 7 101

 ه1 ةماعاطعو ©6عءلتعاطكر طالما هعاع 8ةةطحتتم عع2088ع13, 7012 ع

 ععر وتتم عا ًطلاعطقعال 1100

 طاتطتع:, انتتح 016 ال1166 068 1. لطل55. 0. 8., ه2 8عوةءاطل تعود

 طقأ ه0: هاذ ةطسم نهقتعانج ةهزتح قة 061:61 211501:4]ع011212612 15,



 ل عجعوع د

 ةرعطم» 185, 0285 ظاتطو داق طقتتم 01ءطغو»» كمدتس عتاك, ءهطعصعم

 جطعتخ جتتعطب 0888 ها هطصع مهما ةلأاو الاةعطقم]ععتخ عمارات ءاطعد

 1من. اطلاع ةسحوطل ةءاسم» آكل1ءطغتسعء» 156 طءنعقعءطخاتعءطت ةعزص

 للتكجوتب ةصكطقلا هعاتعا7ت 58, اتت 016 /كولطل عدم ةطنع 31158ع7-

 عدت 21ععوعطت ءاطعبعتج 12م5 حتت 12 ]اكلمتسعت 8م عطة 61 ءاععم

 انطدحتع ععاات ءطءهدع» هلتعطقع طعطعقوعأت انطونع 100. 1ءاجاوتنع

 مولع ةالعمضلتصع5 دادس 611'1 جحعط ةطلعتنعب 6ء1عو1 هع, 26-
 3 د دس

 ل تيتيدبس سس

 8ؤنعاعع مهعط 8 11 443 نعام 1اتطو ؟ه> 17 هنوءطت علعطعم

 2112 ع8ع]ط716623

 ]2 عع 5دصتسصلتم ع ؟ه2 58 0ءلتعطغعد ةصمع ةتعاط ءةصتععر

 عرعر ءاغطعتت ةءطمت 1 ةاتطقأء»» علك ةعوعاتعط ةءطتعالب

 جادءا» ةتتعاط ةمدقأ 156 هلطقعع5 هتك ةالتع

 الدق 5. 1. 6. 66ه01ءاطق ةصسمعط ةاعاط نط لعدن مطلع ءطتعأكا هند

 م61 2 8ةءالعد, هاطوعاعتعاج ةطتع 1"هدعن تصل 016 ٠ هنوكم1عع عامتعاط

 عرس, طتتتخ 0385 لهق 5. ©ءلتعاطق سدح خسكدمعب هذنح 09331 ا" ع

 مصفاطتع طقات. 1095 6., جاهم ]عتم2ء2عر ةؤوطغق 5 945-885, وه

 5. 18 3815388. 1ل1عو 1ءادكوتع ةذوطق عموعص 1ططص0ع عا

 طوس لععطتختم , كعضو ط1عام66ع 30 ظاقفنء» ةهطتساقمعتع نص اتتح-

 اعمرجتءاعا ععدعطتخعاتءعرت هزل ةهمد* (نودصتم ءادغوتخ 155 762 عد

 دانت 6. 660. ؟ءموعطتع0ع, ةاتعط اعاتت21. 10555 ه16 زنط نعم

 ةعاطورح هدصصصلتسع 15 2 طة5وورد0عع 0 ءةلتعططو ةمعءةوطعم

 ةزت0, 186 اعداتتط 211 66ع2ءزكعم. هزاعطع 85. 11

 لوو 7. 660. 15[, 7ه> ا ةحتفطأتءات 21ععقوطعاترب عةتطت

 لسطحلاف طمعا 'هدتح ععطعت7ت ثسطلج55, ه5 كعدص ءةتطصعط هلع

 لعام ةجلعتنعا» ةطخاتفزم ةءطع. 115 156 ةتح 1توودصعتأ, آما

 065 5ددصتسعو ن2 561685105, انتحل م9855 طصتت 0تعوودد 1م

 طقألأت تتحلل دصتط ةعاصعتتل العزتتتل 312 035 ال206 068 8. 6م

 01ءطغعو ظاتطو ؤ. اآاعاط طقالذع د150 016 6 ءلتعطقتع 8 0. 7 نع



 ب- 2.60 2

 رات ه1 0 علتعطك, ؟عاعطع5» ععوعب اصلع ع»» طمس 0ع ءطتتكا

 ةؤعاطعبما ع1 لعد» (ع0لمسلععد1051عاععتت 0عو قى طقعطتنءزادعتنته كتتتنعاط

 ءزرح طوق 21ةعطغط ععوعام ادهزجف 0 علتعاطقع ةءتت]ةةعاج 15[. ((

 ” ةامطغ ع 37458, 8 6 3885
 لدو5 10. 6 علنعطق 156 طع ععلتسضت ءاععد طا 065 11188-

 222 جلف 4. دحاتتع ملل 5ءا2عا2 مسكت عو؟61ة6 هتتكعع 1 انطتنا. اد

 هع طدصممعطتتكا 068ةةء]اطعرح تست ه5 0ع 1626م2 2

 هس, 716 هان طسطقم عوع], 0عقووعات 2جعاقأع1 آل ءتتفعات ةتتعاط 6

 (هردحس عدخشدت» عال. طوق 6ءلتعطت 155 هج ال[ةقاوطسسم ععتاعط أن

 1120 05 طظاتاد هعسفعا1 طع ةتتعاط ةعطمات ءاتصتعع 3206126 ط0-

 ععلتعاطتع عووتمسعت طقتر ةعاس قطسفعطعات كن 11138 يءاط 1ع

 6 هلتعاطق هم ةطصغعس ةطعم]1ه عند ءطعم 5م ءنكت علععتطود مدع 1[هتناتع

 تاع طمعاطتخ زج هلع يعتت 1تتطوص 8 ج15 ةض 016 لوطتتع هةزت8

 1 جنءرته ؟دالعد, طقاتع ةعاط ةطنح ن0 عد اعات عا نتن 0ع 17 ةتع-

12551 

 ]0و5 18. 060. ةعءطعتطا ةلا7 ةدصتخ 65561333 طق 566-

 ةعداعلت ءطعج خسعع ةصععععاعاب جات طهطء2. مللعتس 016 7261[-

 جءمطقلدتفدع ممهقدعا> ةتتك ظاتط32 انتحل ءهطع7ق0 016 تتح لمت

 ]ن1 عطخطتسع: ن0 كتع طقتتعوع ةسك ءعربلتتسع: لعد ءارتتنم10ع1ةءطعم

11 
 5 لالا لابا

 ]أت دم حش

 طقش ةصلقطعو جاعرسلاءاط عاعاعاطع آ11' هدعنامتتك انتج طصطقألا, 3ع

 0عرع العرس 156 جاتك 361, ؟ةطتطو70 ءدث 161 ظاتاطو جاتك 361 51

 1220 ةءطم» 01ةوود: الطمقأوت0 211

 660. 40, هه8 طعماتطتءوذؤو 0 ةلتعطق ظاتاطو هر, ةه1]1 »وهعط

 ةزصعا» مطمع واع هعو ائ]حعتط 3:1 661 [طا> 001613, آك1585ءا2, 1ك 2,

 عمر مدأ ةعلص هدد ةتصعتم ةمدق5 7ةالتعت اتصطو]اعمدستم 100 هز,

 مانت 5ا6ةرصتسع 83”. 15 155 038 ءدنح ط151056]2و 667ع0ع) 8



 اك حوا

 زوم نعاس عطت» ةتنجع5و ةعزطعت» هطقت هلع م1ةءطقأعات 6 علتعاطخع

 صم دصتغ ظععات د نصقعتء» متعاطق دهعط 06 عاصم

 هزص عموم: ءطغعاورح طفت 0فءطتتكا هرج عدم ةرم1526 نكمدخ 1111ععا.

 ادزع وطال ةعزصمات ©علتعاطغقع طعوعطعقسدلع ةزعاط ه1ق0 كنتتتنعاط /راتح

 ةدرتصتس ءناةعاتتتععي 7012 5 11. 6, هكقتتتت 701 7 11. 8, 3111

 6 ةنصج جصمعتت» ةذعطق هو ظععتلتعال, ؟عددتح 1 016 طلقطل-

 ةمطتسصلكت قمه 519 دج 0ع 71ءءاعقةدت عا: طع 811106طعاع 3

 ]كوتتم دصق ةدتعنو ةممدعت. ]طل16منع ةدكطقلا 47 6 ءلتعطتع, 0عنعد

 رصمزمأم هاهم ]اكتعدعت» هاه ةص نتنمعاتنعا طلفعطتت, اتتحص0 ةتتعط د

 هلع مع» 101م ةتكعولكتطتسا ةزط0: 016 كوطل ةطتععتخ ا ءوع 6-

 موقع متت 2561 1ط01661 عدن تسقتتت عع. ح ال16 2 عن ل1

 جاه 2 طودمرجلعنتع 6ءةلتعطغو ةتكوع تطعءو اكادصسصتسعاتتت 22

 928, طعس 23:5, عوطق»عءرج جان 0عصصقع]ط أن 6 6لتعطكق, هاقو ةطتتع

 6عوورستتدطل 156 46. للوكجم» ةزصل 33 ةتتعط 12 125611

 طم 0مءطتكت, 8 ددحتتت جاتتم 1'هز] (دتحل ةكوتن 6 8طتعطقأاتعاكع

 1ص طمعتتعت كةعطق7هع5ةانةنا> 511 ظاتا١ض 120 2 116126 (6-

 لتءطغع, ءاعطع ةح محعتسعتم طتتفعواط٠طو 80. 2 هعططتح 8

 جدع ووءطتصعادءح ةتصلر 660. 27 ن. الوعططتنع 10. 31) نص

 5 1ةاطلع اةطعضاطقتتمأ, دصتغ هاه 400 (ظتستءا-) ١ تقعطتب. 6

 5 طقاعاب دص ةطععطب 1. ال ةزتذو 201ععماعج علت وحلا ا

 بيطلا» 0 م امم لعب هاطاععم 8 6 علتعطقعم, ؟عةاعطع

 0 5200 1ص ] هدو هرحفط قاعد, هزت اح طمعاتسعات 8136ط-

 17 هرع قنص 026 تم هاما 016مع ط1[ ةهيملمءطتتخا طعطتتخ3 عاد 2

 مانع تسع ال همسم]15ةةدلت عدتسع ؟هدج تصععاةطتت 400 انتحل 440

 جاده 840 لرسم عاج ءرتععدر ططعتسعات متنه عنط6 طتاتخاتكال ععللت

 1ئ16 زد نممعتنعت 8عععتتم1 ه2 7011320 6ةدعص 56 6 ءلتعطغوع

 هزم دتعاطق هللع 70115غةصلتع نحل حدس طحاتقذع قطعت تاتطقءاقأت

 جات ظعضتةعططتسع 0م 127011563201 ءنطق]ءدعتو 0

 اععرسعورم عمو حتت اعلمزصع 8طتعامةانعاعع هج 2ءت عوام 17 هنقعات
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 تح سيلا

 11 هرم ةاص ©ةلتعطق 7516 0885 1. هلع 40. (هلعتن 35. 0ع

 ةاتعا 71616 ةلعتتع) ]11عقأ, 10, عت هع لتع 5ءطخ1 ه1 علععتك

 ع5 1 هحسنةسصعستقدعو طعس لع طقأر هنن 06 0615 ءطعد

 ارورتهذءااتصسع ةعلصع 1006 طقاطعت. 1016 5ءاتللعتتتتع# 8

 ةم0عج طهصلمعاطعق, لعدم صح ةعطخةسسلععملعج عطء1 ععطتنللك

 7120105 ءضوءطعتسم تل كلكعح 661 كوعطغوألاع ءاعاعطغقوس

 6 ءرعنءيسنرسس ع لحس ءاطخ]ةةعدتح, لحتتنتعأ» عووعتت ةتتطع 5320-

 ن0 11656 8:ع, 701661 هج اكلات ورح انج 12عععصر لتتتتعط

 تاوتجا) نم هكدسعاط طلدسلععا 0ع لوعطغ, 016 اكدسسعافم ةطتخعت

 ا هع ةسمعس, رعصتصص ةانعات لمع ا"انطععت» تع ظقعاططاتتتع 6

 طقهاب - ةماعطع 8ءاتلم عحتسع ط5 ععرتو5 06و: ءاع عامل

 جانق: لعدم ]نعوعاع ءةطصرحتس0عأ, هه 186 دتعطأ5 ةاتقععءاع1ا فا, هتل-

 ن0 عد, هم عتحح 0155 1565 طماع اعقب 8ءةمطوعطغعا عقر 1١ ةطتخطعتك

 11 01ءطغعاسءطعاتط 5ءطستتعاك. اآلط01 ءارعدقو د 32062عد

 1["ةالعد, هتك عمو اسمعوا طعتنعد 1عاط طتعتع دتعطق ءهاصعءطعام

 اعوطص. 11 هرع جطعتع اص 85617110 هامان عع 01656 مدنا, ؟ءاعطع

 ءانجعرب (6ععجمأدطعب ءاصع 5ةعاطع 002 2ءموودعتل226 05 ةسعو

 1جمدعات 120 دمت م0 عا ءاطقأ ععبمتم عب طاسمءام نت ءاطعاب 701

 عما]1مص, ءتص د0 ةلعاط 36ععوءاطامووءدع5 © علتعطق ةزعطقر اانا

 ه1مط ط5 طحقع دمعاآط 50 طف عامان 0عأت ت20 1ءالا12ع: «18ءاطعا2 الب

 هو زقأ دتعطت ةزلح (ةتطخقعقر 5020 د2 1111: 1 ه11 61268 52و

 هرزصص ظاتعطمأنانعاع لك عزمسعت» 0ع ةاغع» طلاعطخوت" طق ةاعط طمتأن

 06م عاءعزءطعم اطاسخع]1ط ءىوءطتنعز طاتصع عت 326ءوعءاعجر 5126 816 ةص

 هرم عر عا يكعانو 2. ظ. ص هع 231[ع طظاحتتم ء2501110 61 عاب

 نطانعاح متع. اآ/1ءاطصعطتت, طحهع هع 1088, اكهدصعأاب 1١1 نقر

 الا ءطعا, 1111051, 11110عوع]1 ا. ه. . دمعات 50 حجاتقتطتتا1 عط

 طعوعطتعءع]طءر هد طءطقلت هو هةزعام5 آطح ةتتععر 0255 035 كل 8

 زانت" ءزتل 516غ ءاطعو 22055ةهنع2 161165

 انط01 085 تتسع ل ةنتعاط دتعطت 31155 طعات 1385ةعانب

 رمرتتح ه8 ةزعا لكمتمتست 2220ع]غ, 016 101156320141156 8

 60 ءلتعاطقعو دج طعتساأءزلع. األ طقالعتت 081:32 1عقاذانط816اب



 د رونا 0-5

 ووو زولهو عمةووهدتع 6علتعطك, 5عأ 65 0056106, ةه1 ه8 168عقر
 (0. طب 085 ذطص 1. لوطعطتتص0عتن لعدم تود انت ععأ0216)و
 ةاعا5 هتتذ 3 طقتتم ا[ ءهتلمد طوهدؤعطل (8. هلكت الز انتحل 0288, ”ءالط
 365ه دتتتخ جاتتتح 1621 ؟هعاتصتتلمط, هو انت82014[70115 001
 طمصتعاسةانعاع 15, دممع 0165 هج ةزعاج طمءط 50 ادعي ةعلض. اللتك
 ل1ةدهجد 81ةمدذذؤوط ععيمعمة ودير ةطعطق ه5 انتج 016 هلق 318-
 طزسعارعم طتعاتطتس عوج ؟هدع 1كنصغتغ عد [هلهدح طتسقتءطغاتعط لع
 ؟0ه115ةصمتعاعءزك, ةهتحعاط عوصق جاحععدوارعتج مه 0ع ظن ءاطغطعاأر
 عماتتع ةءطلتستمم انت[ 016 1219286, 03858 038 116ه1566© 6
 دان 6تصلع عععدسعءب ةعأر ةتوءطعتسك ةءانم> 0عوطقلا» ةءات
 طوومتسمع. 116 طقتتماةءاطتتلل ةمدححتح 616 ل6 5ةحصتصلعال
 تصل ةرمعوعا عواعفطتود, 016 عز ةلطسعتم 8ةقعطعقةمسلكاطعتت 61غ
 ريت لمع 91 همه موتسع ةلطعع قيمت هرتاعهددص]ع عزك ةءابعتتل عا عار ه6
 لتع همم« 0عيماتعطمع 81 ]عمن ءاطخ نصح 1كةططقت ءاطق هتتك ةلتل 0311268 1
 مماطخكمم. 1955 ةمالكع ةندع نسق لتع 8وحتقتسع جاتك لعتنود انءال
 صمد علم» عوصم تقم ط]هزادءرح هلم معاج دحتتتت ططتا 0
 تصل ؟هدتونعطت هم6م1 عع. .اكتعاك, 611 لتق هاكر 21815ءطعط
 درس ةة]ععدع هلع 11 هرتوديستسماءدن 085 0061: 088 26 8ات]ت اعاتب

 زؤو هه تعطغأع, ةمصقعند 0ع1وزىط هزو ه5 80 ةهطقعطعال

 ةكعمص نع اصتغمءالع ظءواطقتسللتتصع هتسعت' انوعع طقاطعتت 6

 اععاتط

 لوصع ةافعوذنومد اطلزعطقوا»» طعدعطقأ ا ععتح انتتق طقعت' 1

 تعاطت تتح ةءط ه1 516 ةتتتخ 068ط8ه1و ةانتتح 511 26012611

 ق5 06مموواطو اط1ةتتععأا هج م0ءم1ةءادع ا ههاةصلستق, 06 6

 6 ءزتونءوطاتتغع همم ؟هدعووزك متعطغ مكعططتع مان 01ج

 مقنع, ه2 لعرب 6 ةا]ءطتعاورح دج لعح ةقذعت ل وطتنطتتس 0ع

 06و اماهدسح جاه ال هحصقعاكمتق ةص ععاتعاع (0ادطتتت

 ىلع. طز 1*موععر هآ]> هز 6 ءلتعطغ 159985 8208

 همز 155 دتتعأم08 ةتتكووكه:[هرجز هد 110 7161 ععاعقءاتب 8

 طووععتممد لتعم طقسفق عود 015066 اتت طعقوت امن, ةتتعال 58
 همدستص عمم: طمهتح هوما 1هدحعب انتحل طاعتك عععةطصلتعطع 0



 مح سلتا

 ممعط انعادعا» تف وكةطصلت ءاطع آ1' ةرعاودن, جادت انطوعدن تعا عاكعلا

 06م ام همو[01 ع, انطعاع هاكدتعع لاقط عع] ن0 آطاتعاععتن هدب

 انطعر» هعرد يومدستس عادطقات ع 048 عوطصخقعات 601ءطقوو انت ةعاطع

 سبع ع 1160من عع - م2 ع2 72ع15؟ةتضطقلة155ء2, 016 8

 طعطقسلع]5 006م طععاتطتتت, كوطق ج1طععووطعقتت - ةدتامتتكوأت

 تتسع ع720ق ةتحعاط دحتتتع ةاتصع 5116. الان كمءط 5ةو 0320م:

 حجت عاطعو تاج ةوععاتت ءانح اكلعاتطعو 8ءاقمتعا كقعحمد اعهدرمسسك

 نسكو» هعدص مطوءطستتا 0158656 120 ط6وه1 عة 1661 لعدم

 7”. 0 601ءطقو 701.

 آاادع طقاذعرتب 150 جتح هعتطر 5998 ةتتعاط ةعطمات7ت 702طتت

 انطون ]د عوزكوزطدسصع 0ع 6 ءمنعططو ععموعأ 155, 1685 انتل 26-

 جماعطسعت» 016 هنعتم» 1'ءها16 متت طسكمع, 811566 انتت01 5.

 ل])و5و امععاطتق 156 101عءملعن. طعن ةداكذدن» ع عاطل ةد

 060. 6 (016 17 هم5201عع ءاكوف دان ةطلعتت0). 23 (8ءطلطتقق

 مرتاعكنت6). 28. 31. 36 (؟هموكم]عو ةلعتته دن ةطمعتتطل)»

 فمصاآدت ع 120 111556 ؟ءطآط هنن 660. 4 (ةتتعط ةتت 585

 1ةطلغ ءذص 8طانعاعك). 10. 14. 19. 26. 35 (ءةصتعو الهدم انتم

20001 

 مداد ع اتصل 8ءط]1ت7 55 ؟ةطلغ هج 660. 1. 9. 15 (6

 الل1666 !نعاععدطم1). 17 (0عدواعتعطعد). 34 (لعع خسكسع

 1ءاطلط 10865 عوطق). 0.

 1116556 ؟ءطلق هدح 660. 11 (ةدتعاط انتج ةطسكمعب 1ءاطلط ؟161).

 12. 39 (اعدهردر» 120 تصقعا612). 48. 53 (ةسكسع اكتتتت).

 811566 ت20 5 ءاط1755 عاطل هت 660.

 قم ءط]1ت7 58 1عطلق هد 060. 16 (خسكمسع دتعطغ عوطق ٌدط

02 

 37 011ةذةد 012: هضم دمصتغ 0ع ةلتخم: 1ةتلعط: 660. 9.

 8 رصتن / هلك 8ءطلطتقو. 13 (طقهذ ءةستعو آناتعاععد). 18. 0.

 21. 24 (ةزصتعو طاتعاععم, ةتتعاط صتعف ١686 تتمقاأعالةه2).

 25 (016 ٠ هه201جو ةلكعرف دج ةصلعم). 37.30. 39 (فصكمع

 ععماكاتتما). (33 0عوواعزءطعدز دج لعدم هواود 0 لتءطقطقاكاأ



 سلا هبا د

 هزمتوعبع ؟ نوم دسخاتقأء]1ه2). 37. 41. 43. 45 (ةطح 56

 ؟ءاباك هاك وقر 1ءو2م1عع ةعطتع اح ان نملصتتسعب). 46 (ا/ ه2ه101عع

 هذ دج ةصلعتتم). 49 (فسكحسع ةعاتع اصتتتت). 54. 55. 560. 57

 6. 14-1 عوطق»6 هنصق ظصقع). - الو55 016 102616 ءالاتع

 طهز 660. 37 (ةصغكمه76 ةتتك ل16 1 هدحكانتتتو ةعتصعق ا) ة6عا5)

 تحل 20 تل 56 (1ةنتمحطستتص ععتج 12 561262 8هطص) عاطل

 18م 56151 هدم ةط ل عا

 'لسمأ15ج عدم زمام جاه 8صيعطقأاعاعع طعسعاءطصعأفوءاح اتت

 ةعدصصمءاح متعاطق ةمم0ع11ءآط ادعت ود, دمع © 6ععدشعتل 0

 معوطق 1ص عع, 6 علتعطغع 155 لت6ع يدطل هع هله 153201

 ةهصخاتةءاطعم لمد دسصصصعت“اطتس همعاط 20 (ه0عز 23), طع هق 185

 ؟ةداودط ها نعد, لهعذ تع 8عءامصللسسع هع 3 متت ةعالع دتعاطت

 ص هجالعد كهتع عامزعاطع 156, ةمررلعتتت )6 طهعط هعاتح 72/5ععاكعر

 هع نعم طاعاغوت» ةنح ةنعع طقأ, 6810 ةاعاط اح طعطقاا1ععات

 8مءزتم هضعوطغر, طهلع ةزعاج جمفدتستسعات1285562067 لكتتت26 56-

 86هزهدزعط. كد ات طونعدصعو هد لعدم قسكمع كاتتخ' 16

 طعوتعمسم هع ةزعط طقتتماأةةعالتعا هسوزعع 11عمطملعد. طططكت لعام

 طعوتتعطم ع لع آ؟ءةدسمصع ى, !١ هطل مممسعطع» طه208611عطب

 11 نمنع“ هلع ةطسلتعاط, هطصسع ؟ءحستنعءانط لعن ةتتقن71ع]1ع

 ه5 ١ هرتعع ععاكدتتسما (نلدسسعاط لهم مةرجهوزأ1هطه1ع 97357, 5.

 ٍةَدْلَبَو انصم 0عمواعاعطعمسزز انتحل عد ةاتح 0 0نءطق 50 221812

 اعد دطصقط ةاعابقتت ةعزصر 0255 لعدم عمدطصخع ةطسكنع هه 1ءطلكر

 اتتت0ا 083855 088 6 عءلتعاطتق حتت حسفعطعتسع20 ؟0115غةط014 5علب

 د. 2. 060. 1. 40. آ/158838 20. 22. 00عدن هع ؟عءطقعاا دمتك

 ْلَب ةوزص طاوطعتت عمو كلئطعسمسم. ]طله ةطسكمع ةصعو 1

 رمت هعدح 11 هدو 156 ةزعطعتنع5 كءعاعطعات, 0955 نعمة و]اطوتح عادت

 لكمر»1 ؟ءطلخق, 5. 8. 11382. 060. 36. طمس عدا ءطقأعد ععطق

 هزع جطعاع جت ةجلعتمعدج نطعتع ةهتتتنعاط 016 ؟!؟ءةصمسصع كاذ عد

 ]د85 لهقر ص كعطح 81226: عم2112 03901, 12111 251 8

 21061 عاطحإ



 د سلا د

 ]روع [مطق]1ذ 0ع ءاسجعاسع» 6 لتعطتو 1201 نطل

 مهعات ةهعح ةقسم اطعطقت0عاذعر 0عععبقأةطمعت ة27ةءاقا1 2226-

 ععادعرب معرض عت : طتعتع جهطعدع طقطتلع]5 هو ةتعط ةسح 2112 ءدح عا ع

 نص 016 امدععر ؟ءاعطف 8608 طعاطقطتملعاط هع ط1عطغقعات, 16

 ةعزت0 ةعزتصع الاعاططدس عع لصقات ء116م227 ]106ه ةسوعدفءاطعتم

 ععاعت تصل هتف ةعص اآنطوموءطتخكود ععاق طعاما, لققذ تع

 سدعاساو 0عمةءااطءح طماط ععم1 ءطقع ةزتطلر ةعالق جاتك 26101:-

 ممعمر0ع عزت ع عرب مددعد, ةعللق ةتتك ةعلسعات 8ةةدستم 1120 115 ةطص

 ععااطو6: هماعتت جتتعاطب 516غ ةزتجل طغعوعطت:ع1ط ون نع: ةطعأن 2561 هد

 طهاشود» ٠7 هموءطستكو هلع 1' يطق طتصعوتتعوعاس 1نتخ ةعاصعل

 تما ةطعقالمقطز ءانسصعق 186 ءاتصع طعدتالع ياتتناتعاكا ءاقاتتتع 061

 طسص هج ةعاسعتتب آل ةنوتع دص ءاصعتتم 0 لتعات ععططةعاططعتت آ/01:-

 منتو لعدم طقادعدعاطتك ن0 آ1عا1081عاعع1. ظاتاطو8 1181:

 1مم ه0 222589011, 1986 ]اعةددصغع طحقتت 853262 850 م16اةا؟هألب

 ععاطقاتءاطر, 0985 816 طتعطق هلق 572015 ععلتعطط 2286ةةءاطع

 ىعرملع اعدصص, 15611 ةنتع 098 طوعا ؟161 عمعالفتت6ع 1'ةتعاوط

 عموم معا عدتلفال. ا1؟هدج هكتعدعج ؟عحتععب للصم ءطتتةدحلكاتت ع

 جطفعوءطعات, ةز120 ةهالع ءلتعطقع طمطععلتعطاع 3188ء الط

 مهو طعوعطتعء]0ءممعت» لطلاعططتسص عع. 101656 طقطعو 1ءط 0طعط

 ستون لعد طظاصتعاتمةتعاععد جهنكععلنطت. لعط طقاكذو زد تحط

 جاتعال هالف طصتعامةتعاعع (كاهعططتنعكعتتمع) نع 8طنعاكع ةحتف

 طماط ععمتعاطغود, ةكعدعت 0ع طقتترم عزل (طمط) ةاططقتت0ع2 عم-

 زعمرستتتعت 186. 1ءاآ طلتخ ةمعوت» لعدم الط ةانستتتتعب 0388 016 66©-

 هتعاطغع, ص 7ءاءاطعتب هدم ةعاسعاب تادتستم ن0 016 2عاعاعأال طحت

 عرس ةعااطورج ةزعاط هع]1طع6 106, دطتتتخ ظطصتعاطقاأات عاعع ةعاعطدب دم

 معاعطعات 01656 طتتطتسعةواطةءطستنأاع دتتتخ كانتخ عمان0:

 لعدم "معا ا ءطلععتط لعق 11ءاطغعت» ؟0عاعمطصتسعات 1120 2150

 عم دكءزطعب طقاتمما اعل 0ع5 (6ل1عءطغع5 ععطقت>:ءان اتصل هد

 عىعاعانعب قف لعق ع [ط!طةدترجاةناتعاع (لهق طما 0عو 6ةطصعاتتل)

 1ةطلأن.

 1ءهط 5111 جهطعات طتعان ه0 ةاطوءطعات ان20 ةططتعاط 312



 0-3 سل د

 (طقتةةعاطلتعال ععدقطلغءح 56 6 ءلتعطغع طقانعد». 101686 تتح

 1جووعات لقط :
 1. © هلتءعطتع جدتس 1056 ؟ه> © ة 2 عا 065 ]آ01نط46128, 016 1

 ةافط و10 دس عدس عت ةتاتكأ ان ]1632
 . ةماعطع عدس طمطو 06و هاوس ع5 كلئوطستطت: 226.6

 . جانت ؟1عوسع» اآبر056: 9. 17. 31. 44. 8.
 . ماتتط آنماطو 065 8 ةةطحتس ع5 120 56126156181: 16. 29. 32.

 . 8 هط 1101 همه عمعص 0ع 1[/انم16: 1. 34.
 . هتك ممات15ءاطف يممأذةت06م طءمانعا 1: ءطع: 4. 10. 14. 15.

 . تصعد طامددود 6 ةلتنعطغدسكسع, متعطغ ءةصتسق] 15 ةماعانعت ؟0هآلح

.5 :56352014 

 ال16 طمءطعءوأوا] هرج ن0 عدت 06 عء70ع12 16180261, 0

 ىماعاطع ظتتطو ةزعا» طصتق ةءعلصعم» آطم5عءأ01ءطغودر, ؟عءاعطع د

 6دمتصلع مو ه115 ءطع 8115 ءطسض1 ود ةتصلر 5620عا, ها

 12 212ط1ةءاطحةارجط قط ءناةءطع» ظعتاططع

 1. طقس طفص 61161104 5ءهذ ”هوطق ه1]طةعهل7. 660.

232 

 رم مدع صمتك 83114 طوص 504 هالقط ةاومقتت, ؟ءاعطعتل

 15 لولطتتع ادع 11317 هدد 1111130 ععاعووتت 521* 1120 1من

 عمطت» مءازعط عدلكر طعظتعاتت0عا. ىلو هدم لكقسستح ةنتح لال 8

 جاو ءوعاجأ انتحل ءزنحععاععرماععاتأ تتح كدسعأط لاتكاتك اطعات 31:

 ا دودلك هموعادأ مادتملع, ؟ءةعاطحس0عاتع فخطقط دطمتت ل5111 اتت

 لعووواج ط05ةءجو10. الط 11 1654. كل 7 167. اع 1عااغعغ طمعط

 رصد ل. 127/45, 50 هزع ه1عد ءاعطل ةطوتع هتع طع 65عام

 ال1 هرمعوسص م هدعطتعاأ, مط 11 2

 اللدعط 660. 15, ةطسكمسع, طقألأ ةزعاط طظاتط٠ق زن 561561“

 1"ءرمصف هاج ةطصمع جاتك, ظكلهعأ ناعم 5ءطتتلملعتس ان20 م16 ةاحك

 هرج عاعطل7ءاطعو 6 عوعاعتدلكع دتعاطلط ةتتك 036 ©6316 ءدنتع5و 06612-

 طق]ووو. 1016 طهعع ةط 0660. 23 156 عوطق 0168616 هاذ 11

 ةعامعو هرتطم عر ءاعطقب د01 عع5 دتعطت "ععانق ةاعطعتت ن0

 ةرماعاط 5160م هتك لع 5ءطقات عاععتت 06و 6 عءاجعد جنح, 6عغمدك

 ةهاتعط 016 ةعاقمع 861ءاععمع1 ةعاصعا» ال موف ص ةردتتعطا 01

 11 هاكمتتس ع ةاتقر ]6261 56106 ةزعط 1انتع ةعاتط ط0 ,,ا,012 3

 -3 هد نعي رج ند مح



 دج تالا

 معطستما6 تتح عتتعت» 1[وطكش“ ةعطتخ هناء عمسكاتعاط ه2 قع

 6 ةصق ةطسلتعا ؟ءدتووامأ هدم آج 660. 25, ند ؟ءاعطعتلل © 213-

 هرتوذ انطودع 5ءاحتتلقعدب لهطتح اناطعع 111062ةوعاطمت» اكقعأر ةتتعط

 انطون ةماعطعر تع ةطصس 61 مطقوحد جتقعطت77 3262, 126122 701-

 ععااتعطعم 6 عءزجت جعح طتعاو دصع 56عاطع تصل طم هدد فخاد

 عانددعر طنهطعطتن ودلع جادوتع مءاعطاتءاطإ

 2. 821131 عدد 3111 5010 ”ةدتحتتت اطعتح 0315 ©1253 6

 6. 30. 49. 57. - 13 هوصق طوز 14 ءاودقتت آد طمطعتت

 6تصقمأ. اع ططوعطق ةطس ةصح ل. 110/728 دجتتتح» 1١ 01ة[ةطعت“

 0ع طعاطتوعطعر هكقتسصتح 065 © ءماعاطخكو انجح آئ1طةعانوب ةتتعأاط جاتتن

 171عم- ا/ همس واعد هتعمعتت 85ةةماك ةندح ل. 118, 538 هع ةتتعا 20ءط

 112 ل. 120 5212: 361 لاتقاتك هنو وة طهطتست ةعاسعاب 6ةاططعت“

 ةمدكماط1 م16 دطص ة6ء1طو6 عمودس ععح دس ل. 121 تتحمل 11635 ةطط

 ةمؤام““ نصح ل. 126/744) ه5 ؟ظماكئعسص. ل5 11 1596.

 1657. - من 7 108. 148. 167. 20.2 ظفتتع 660. 6 158 6

 ةرعطخا1 نط, 0555 81151 ةءطمص تاتطعت» لع ال1ءطخقوعا» ا لأ 1

 تصقءةطانا26 طهطا 6, 41: 130. الادتح هع1] ءا 70ه 1"ءرسلعم

 عدجتص 0108 اعز دطست هتععوءطك ةتتمان, هان 256م خرسكوءطتتاط 5ءاطعال

 خعاجتتل ل عدخهطلتسحسع ةتحمالصسعات 7. 1851-0

 االدعاط 660. 30 طقأف 81151 ةزعاط ةعزسعت» زج هعدع لئطقأ لتتتنعط

 صعطقعمات ءاطع ادة ءاطع10دسع: ه2 ععرمامتس عاج 1201 11:3 501 ءاأ

 انطوءرع 016 دتعاطت همدصتك جات7760ءدعت7> 0 6عصعا. ]لت 1غعأن

 ممم عرحتسم انتم ان6ء12ةةاناةجاتت عي 1120 ءطمانأ, 0285 ها ةزعاط 6

 حتح 6ءامطقامءعر ةماحعاعتحت دتتتع هج 11061 ععواصسساو انتح01 11 عاط1

 رىمررل عي. - خةتتق 060. 42 ةعاطقات 511, 0388 © 3118 561661“

 1["هرححع اعمدصسست انتم معتق ةدلتعاح انتم ءاعالع 0216 طلخاعان, ةطح

 لعتشعت0 7. 27, ك1هقذ ءدع لدتتسعا ةعاتص ]م01 عاطخ اطتت 0

 طاتطس جاه طصتعواك ننع ؟6هعةسفعلتعافع (انآ161 62ه ءطقأع

 660. 52 ةءعطقتسا 098 ةمقانعوأ6ه دا ةعزلط. اظل طءماتكأ ةاعط

 كمر هتك 811515 ةءاتطعتانع دسمان ءاماتسص ععات, ةطتتنت 761081216

 هزخ هو ةجاتعطر 01388 © ةاعط ]6156 اح 110ةعتتق ةاتكطقألاع



 د هدانا كا | 7

 <. 195/132: هع ماتطنسسأ 06وذواذ 0 هعوطأ] عاعف]ا 7”: 9

 تنحل 0285 7 هعاعمس نجس عع ةطسح مطتعاطتو جتحطقاطواح آعةدج7761.

 ررزعوم ةسمتعطت ؟ءالطعد ةصمعو دتعطط ه]11عز ها عولك انت هةععاتح

 رمق عطق1 ع: نص 0285 هلع ظععاتتةوماةءابعإ لتس بعت 611لع, ةهطتحو

 ةهزعط هتح 265 ء1موؤأ1ملعع دجاج اععطتقعات, 98 ةمانطعات طلع ؟ءةءطعط عم

 ةمزس 8011. "ان عوار, ا" هماعوتتلع 0ةهلةطتاع 8. 8,

 3. راع ماتتتقال: 8. 1ص لط

 4. 181314, طعص ةم1ةذس 660.12. 53. ؟؟هاعطق 8غءاطتسم#

 هزع هتصصقطس , 156 دتعطق ةمةزعطغات عطر, 266 طقعاط 53, 21. 2

 ةادسصتسمت هان ه2 طمطعب مطسعتت 1120 156 ةعطتع ة2ععووطغاتب ةاتعا

 طعاما اتحمل 2ع عواد1ع نتحمل طقأ مهعط 7. 8 لعدم ]101ءاططول* 8

 06م الله6 عءطم] ص. طلعو 6 لتعءطق 155 21950 ةرمةاعتت 1

 جاه 660. 12, ند ؟ءاعالعدتد طظاتاو اطعم 016 ]ه2عع ةءطتعءاك-

 1ا1ءاطع ظمؤووزك اعاده: هدم طقاق ةزعاط لمتصقأاف دج لعام 216 1-

 طورنعمم, ةحتسسواط 5ةلقعداط هت معأل هاطاطقاط ءنمفت طد206 آك ءهتصقط

 هتك 12, 24/27, 70 زءادأ جطعت ا! نعطقتن تتح 11612610 22

 طفت مع : هده القاع ساس عع 0385 ءدعتت ]اعماططتتتع 11101 011132:

 ةءطقأع. طع 156 هاهو ؟16ا1عاعطق 061 ]0657121661

 5. 05 663. 28 هدتع 01 هدوم 11طقستأت عوار 1556

 دعا 17. 48 طمتمدت هع 181طقتتأر 151 ةوطخ» عاتكتع نصل 06 عوطتع

 7. 58-409, 0ةاقان ظتتاو ةطصع ةعاطع ل105 آع1هع:انر 08585 ةاث 0

 161غ ةرجماعتنع ةطتصو طفاسمأا ل55 020 8155 طقااعات 7615م

 رم 1 همم 7 ءوبعرت اك ص هردزدطعاط هاعان انعاد ءربقاطتتا6آ], 111201 اتتتح []126561:-

 ةاناناكاتتت ع* 1ع. ]آو ةعطغعتسا ةعءاث, دهعأاط 7. 35/42, 8

 طظاتطو 016 0 ء1ءوةودطعتت طعجتتتتأ6 طقأ, ط[ة2061هععدءطقلاو هاد

 ططفعطعات, جالعت تدعو جطعتمر 716 هلع 86185 ه2, ةتتك 815120

 طاعطأ انانط2 1

 6. 11 ج5 ط وص ءا1أط جاع حدص طوص ءاصحمطتت" ه]ةطوتر 061

 ممزس ا هكع1ةادأ ذسص ل. 71/690 (0.11801'1), هع ةعاطوأ 1آ56 هطلت

 اتنتح 100/718 ه0لع» ءهاكو8 ةمقاعاخ 3221185682562. 1110 !انطتمأ

 112 060. 48 ةمزسع 1مء1ععات عاععتت, ]اعكانعأ انطع» هت عاععم6
0 



 الا |

 مءاطتتللعرح ن0 طم جدك ةعزتصق 8101116. 660. 51 متطسأر

 1هم5 هع دهم ةسفعاعس انت0 طظاسقتعاطأ ان20 11 هطاغطقا] عاكف

2 170131158 

 7. 1811 جاعددس طوط ةط 0 اس ]11 طوط طلقت ط!فت

 060. 43. (ةسعط طع رع). ع ةدغقماط تح ل. 139/749, هه
 لطرد طماعتتتك 20 3106126 6 هةوعت ةنح 11 3515 هدد لظوووللقال

 طتصوعءرتمطخقعأ مدت عط. (5'1 69-111 ل 7 339.) اكن طقأ لعدد

 ال1ءطخقع» ةعابمب ةعاتطعت» 016 ععاطما عجب 50 1016 هال, 0855 ةطعتت

 ءو ةاتعات ةاضأ6 طاحت ةن0عم ؟. 50/54, له تتت ةمالع ةلطنح كعدح

 ةاتعأط ةعزص طماط ءرنةنطقل1 عون 55-0.

 8. 231104 طود 251155 طوص زء210 هط35315 1351:

 660. 18. ادع ؟ةدع ةنتنح لوطتت 109/727 17 هج ول عدن ؟02 م1

 تعا اك11تلور للا 11 1506, طقش كا هنماطعتتا انت:0 ةءطتعاعت طهعط

 11هةموسمر, 750 م مظتانطتت 60اأ, جادت 8عاعةسبرم دس عع 0عو5ء]اط هنن

 / ءاناعاع 7. 56/6.  ظطضع هعا]طوه6 طق دج 115530, 50 هع ةنم

 ل. 118/736 5ةةطاطقل عع هجن, للط 11 1593, لكتع اك عادءان اتطع

 طقان طعن جدت طاتطغع ععءاداندعطخر جاتعط حقت عطع حجتتق 1طن ءدج لك هع عدتط

 طوطعتك, منع 1[هطقتستسعل 61323 , ظاطمسمكل, 01510

 108-89. 165 ةدعا, ه١ 106 دطع, 511 هد انما ؟ةملنعدع

 هومر ةعزص ع 1*مء1ععءادت عاععتك اح اعدهم]م هدم ؟1؟ ص عمم وتل 7.45 -48,

 ىعوطقألا دطس هع ةتتعاط 6016 زم 1ةطساتءالءءزنعح ةوعطقق#؟

 1. 53. 54. ظحسك ظاكاعات ةهططك 016 ه١ طتعاطق 21085 طمتك ال هتن-

 عرمرتعءطتتسص عع, ةمج0عتتج لتتتتعط 016 لئطقك ططتق ءاعطلتعطما“

 6 ةروو 5115-1125 كل لزرع 155 انتل 058 ل: 126/44 201 ل

 2200 طتصوععتءطقعأ: 8. هطعاط ع1 81151 طعن 215

 9. طورع هوأع :قطط3ع لمدد دلت خط :1غط535 ”هط8 هلق

 طعح ممماتقتستسع(0 ه8 5514 عمقا. 136/7153. 660.55. 8

 مودم هات عت جرعات دتعطت هتك 85ءاطوح عام :قةطط83ه10عاتر 261

 رطتح هتع اله ن0 ةتتعط اكد هصلعط عت هان قط ععات 7. 358/391, تاتح

 رصصقأا ةدع ص مدع ا'ةرححع 155 7. 285/291, 562061 ءدع ةزعاط ةهنح لمعت

 طا مرجتعءطعتع مصتق كس عع عت ظاقاع انصح 83115. دم مدععزقأ ةططص



 ةهطعت» جاف ععمععوطق ص 11ه تصل 1! ءنلع 7. 71, هله ءطق٠

 جاكم ؟011 تتحمل ت11 ن0 ه0ع1ععولتسمغ, ةجالعاتت 2ا1عقطعاتعاتو

 ان طم ةحتك ةعزسم 1212 عا] عاععزت 317-298. 1تطقأ ؟0طلح

 طقطوتل هع1 هع كسسعاط 016 انطعتسقأ 0ع يكءاطعتت 12 عد

 28ءناءادأذواط ععاتتوعاط 00.

 10. 8051 ءازنطد 52 طءه2 811 ءاطقذتستر, انتت 0138 ل. 1

 هربت طعاوط. 660. 45. 4. طظةتنعاط طع رى طغعجاعطط ةاعاط ةتتك

 زاطص. 13م مم هنص 0طعتس 065 طواتكعد 15ددقأ. 15 مج

 86 ا[ ط ق1 عدن 7012 818318 101 عطس ءتس انصق :0طقم انت0 طة عاطخو

 جاو ةماعاطع» ةزصع ال1 هدعع آل هموت 0لانع عال © سصقزز لعد هال عم

 تس دن ل. 132 خل ال 331. اكتم 7عدن101 ةعزتتعتات 20ةهؤ62 12 11م

 رص ل. 139, هدعطقعا6 دطتح 1535 ةمقاعا 266 516067 انتحل

 ةاقرنل ةذنط ل. 149/759, دس فلكو» ه2: 59 لولطتععت. : ملل 7

.9 .380 .349 .343 

 1ص هع اهتعوعتنعي 47. 660. ماتطسك 11193 دططع 11 هطلع

 ةطقاإ علاععزط طهعطب هع طقطع ةدحعط 61 هكعص ات طتصتطعت اح الت

 ةمزجع ''درم1ءرماععتت ععمءاعن. قسم نطل: ءطعتخ 1065 دطتحط

 45. 6ع0.: هع هعهز جدعقصعاتعط, ءهلعاب ةطقذاعصتةكا1 عر ؟هطحتحح 20

 1سء1ععار1عب ؟. 113-110. طع طماأأا, لق تع ه[عا5 31115 5ءاطعال

 مءزاع جعرعدم 5ع1, 0985 5هاعتسقم دطص ؟هد 0عص» 5ءطتتلعد

 تتحلل هع طوع 151 ععد هع 8مازوطتعع اطعظتو1ء 776106

ْ .84-6 .114-121 .122-130 

 11. :ش50 ءادم ءا11ع طهط 8 ه00301, 84ه 6طقش] عن هد

 8ر0. 601. 26. اللا 1ع6أ اتت 105/723. 13 ا[عهدمتطتأا 211

 ممرمنطعتت: ان 561 جاه 50ع1وععا7ع انصم هلعا طعاعوطسسك, ءوعطتغع

 016 ةءطخةعطعم. اع طلقغعأ هاهو تح طمآقأ هتك 0556

 6 ءوعارعملعع, ةهملعاتكعتل,ب 0355 ةعاسم آل نوع صح 85638206 ةعاعالب

 طعمتطست تا طمهعاتعرب - ه0اع» ةتتعاط 038 0 ءوعدقءتل 2ع7ءاع

 ا

 12. ]نهد كهطتح همت 5ء10عرج ”0دوتت. 60. 46. 117ه

 1ةار 5ء1وو 1ءط طتعطآتب. - 1169, 2115 06ه 1ءرحتع جا لعد
0 



 كلا 0007

 ممزست عم جمان ءاعععاععاطتأ, 155 جاك اتصل ععاتتعءطلتعا انتحل اد

 اندعاتنناع ؟. 150 0. ط. ص 2105, انتص0 562065 ةاعط 10

 نص تنلكع هرج تصعب ؟0عاطاتسات ععد, ؟هطلغطقأا ععاح تت

.153-10 .7 

 13. :كصط 355 طعودح 5210 طع ه1 56 ها]ماتصقك771. © 60. 5

 (ةوزس 6 مده هاع» عافتعطعم اككدصصعمم دنع 1"ءدصل عد 191ط08-

 عمق, انطط 84/03. "5 11 1126. فةسم». (نطتمدتلع 25. 348.)

 لعرجعتع 165 تتح 120/738 طعدتتتتتنم. أدع طق ظاتاق ةعاطمتت 016

 انطعتع ةعءاطلتسسسسع يعاتعت طتصسصكح عمعوءطم] عد, 50 0826 ع لعد

 هاتعط نعاذدا 177160عم> هتك ةعاصع انط01ع12ةأطانا اتت, 7. 30-838

 ن0 عدت ةزعطب ءزنح طم1160 جاتك ةطتت 312511121112612 7 0

.15-9 .7 

 14. 17155041 طوص ذط34 ةهمعوطسقس ءاطقفتست. 660.

 طظاناطو طءقطمعأ ةزعاط اص لهآ انتحل ةءاطتتلل عاج 120 حتطتاتتأ 212 طل

 عمزسع يت عاطق 7. 87. ادع ماتطنسست هعووعرج ةه016 طاعضاعتسانر

 لم عاستتك, "جرد ععاععتك, قسمعاطعت ت20 6251666 7012 الط

 معاعطلتءاطلع انطق عدتةأنانادا12 ؟. 94-8.

 15. 1810 ةدذس طوص مممط حسم هل طوط ةهاوقعتس 2037
 060. 22. ادع ةهعماطعتنع هانح 85ة1عمأاع ؟هدج طصلتعح (ظاطتسل) دس

 ل. 94/713, متتنلع جطعاع جامط2104 2ععوعاجأر 2 1158515 ةتطح

 عملك عرتاعمرتم ١ نسل ةسمن ل١ 95/141١ هه 6 ١ ١١١ اللط للط 0

 مى 117 465. طظتتط0و طعنلهتتعا"ا, 0هق5 انطصقأةط06ع ةطص ععطقص0ه16

 طقاطءال, نعطعات 1661 ةعلصعتت طاتعاعلكعطتخ جا عون قوعا 0

 متن ةءاطخش ةلطس 6 1عاع دا ةعاسعاب 7هانعانعرب 281ةصعط. ادع تاتطسخك

 همزسم 1[1هعاصتستت اتصل [ناطوء1هعوصطعتك, طءامعت انطون لتع 7هزك

 هعدم للم اتصل طمآل6 ةتتك ةعاصع ال 0ء1هااتاتاتتت ع. ؟. 224--.

 16. 3[ هن حطصتس ه0 طة ه135835 ه]طم5831. 660. 11. 5

 عتلل ءهزتح طاكست وة[ ءدعاع 701 © علتعاطلت 11ة1عتطتت, ه1ه5 11201711

 مرحه عطعسد, 0. ط. ةعاسعت» 8116 انس 8عاقأوتت0 ةنح عا ل05 6 ءاطقتت

 ءةمولتاععر» 5011 7. 11-9. 115 186 جطءز* اتتت82014[070115. ادع

 ماتطست ةعزتبج قةسفعطعات, ةعاتتع انعم 1120 16ه1عوا: عاععتك, 068-



 عاعزءطعس ةعتصع 8516عوعع 11طوءد '!'"انساععتر لكتتتلعاط انت 0358 ات

 لعدح طةطاآ7 5323 )6062 طةتتوك عع جاطوعوءطستناعات طهطع: هنت

 5علهتعالانر 01385 ه١ ه0 ءهربتاعتتتكل 561 7. 12. 13. 10165

 اتتت 028 لوطت 129/46 نعد ]آ'ن]11, ةلق هاذ 22 016727

 ركومسقت طوووطقأتوأ مدع. 8 مقكوع طقاذو بهن ذص ةعجرمأذود

 نمل ةص 100 تلعت 2216 ع2 8ءعطعاتح جات اةطتتتب 140-148,

 لهطتح طهطتمص ءا 20ءأط هاج لعدن 1"ءالجتعع 065 118138 طعص

 ريح هاد همم ععونعا» 8وددطم عزل, اكونت 32667 1126615628 انتح

 دم 1497766: ١50 353-111. لنا 51

 17. 11 ةدنع دن ا عدص دم ها ةطصتم ء 0 طعص دمعت اج ؟1آ8-

 اععم. 660.41. 13 ذهذ 0ع 1ءامأنم آكملتكم لع (01013)] 380162, 6

 ععوعر» الصلع 065 ل. 132/750 عماماعءان. 1آتتطو ًاعلقعأن

 7. 2729-265, 0285 طعاتع طستكأةط 0ع (جاتتن 8دءمعاتتع عدت

 1]لرصدم66) نكتممطعت, 5111 ةطع 0مءاط ةعاتصع طماظمتتسع: ةتتك

 اطاعموكدح متعاطط 1عءاطعصد. ادع ةسعاطق هتتك لع طم ةةنعد

 ؟. 2329-222 تصل عع ةاعاطب 01255 ]16232 12 5و 1120

 اكان مو طططم1 عم طقطو 194122921. 8 ءهزط 1086 15[, 5

 0عوووج 6ان6ع هع ظاعدلعد طغعاكعب ج15 حدتعط ةطنس 7. 233-39.

 18. 21ه55ططذط هتتق 0ع 7ةسنلتع 065 20150. 660. 6.
 و 186 12 0ع يعاق, جلد ةسدقتتطتخ ععوععد» تع (0وزز لعدم

 088 طندصع طعتصتتطتعأ, 0355 1158 ةءعاصعم ة5هطس :ةطلهالقط

 ران لعد ذص عم 18ةعدع ممةتاهدلعم 8[هدوططتط جادوءطتعاعر ددحص

 هعودو» طتتلكم ص ةعاسعتت طعالعةس عاور طهعع جت هية عد

 نع ةتحا. ال16 8ةهسمتلتع 0عووء]طوح ةه1 ؟هطلغطقاتع انتحل ص ةطتنعات

 اللةطع ماتسلع هدم متعطغ 105 1ءتلعر 90-14. ]د 760

 رعد هد متعطق ةؤعاناطور ةزعاج 86155 تح دطصم طءععطعب 21-3.

 35-28, هرم طاغط0عأ جتعاعاعط ةددعطب 016 56 ءطع]ءنعتح اتت أ ءدن-

 ]عدس متت عع ةعاسعا» 1"ءزصلع طتعطغق 21 0ءدعطغع» 36-4

 509ه68.6 11ةهرع عدت 1[هووططتطب عدت  ظطعاتطعأعءاق اتتت 0

 ععاعاجأ طقاطعت 10, هع ءاق5 اعط طتعطأ»

 19. 11 3ة1حد22ج5 طع 80 ءادصع111ع 660. 2. 10. 54. اثات



 كر ب

 هامل صح ل. 120/738 0506ه 121 ل 7 170. - 660. 4

 طعجتعطط ةزعاط جدتك 016 مسكأقسعع تتح 102/720 طعتتاتتتت, 0

 ةعصعت الطجفاجتتتح لعح طم ةدععتع لعج70 عي ءاضصتمطقالها 66-

 عزععاع تمل 105666. 1016 عمل عتسع 065 ةتدقتتطتنق

 ةءارجتورتتوعع 7. 4/56. طع طقطو 01غ 8ءعمدسعمطعتط 21

 ؟ممرمامخمدح, همم عدجج 2215 ةاوجتلعع»» طقسا 036 اقتنط1 عع د

 معابتتخد ععجمتسسسع7ت 113-105. دن هعز 0ع ةةرماعتتع آ70-

 اعقسسم مع عد 11ه هصتلم 1929-125. 10165 6 ءةلتعطق 566-

 متل طقسا ةةعاطلتعال ةعزصع طاتعوعمتمءاطع لطق علععتط, طمعطتت

 جاه ةعتصعفع همعاقاعب 11ععدصقءطقأ عاج ان20 اعدصتحح 0عقطقلا» ه8

 ءزص ممات1ةءطع5 ةهصععدعابعت» 7عءم0عصد. مانو لعتع ]01ءاطغعتت طق

 رطتت هتك دمت جهدج ةمدجق11 يعرج ةعطقسعا 11عام عزمت: وع

 ن0 0ققذ دع ةطتص ةتتعط انتتح 126181116211128 عا عاذعتج هاء 10و

 1[ةعوذ هزعط ةتتق 7. 5 نتج ةتتق كعدتح 1166 جان طعم طتت 52-7

 ةعاطلتعووءد, هطعاعتعط لتعم هةععدتا ءطعت 816ه ع 1عط]عا.

 قحتفق 660. 10 7. 29-25 ةءوطعرب م112:, 0385 ل1. لعام طل1عطقعتل

 ةءطمص» ةاتطعتع ععاطقا عرج طقذ تتصل 0ع عوتصصع 8ءطلتقق 62

 660. 2 معزق5ذ طماط تصل 8زتأع ععوعطتعاعا 2 1232061

 انك ين

 950. خ1 حم وه ؟«5113 660. 3. - 1عءط طقهاطع 0ع ةلطنح اععاتتع

 مصعوطعي عمظتسلمعت. 15 مدع ؟1عمعتتتس ءاص كلهاروطتخ ص

 مكاتسوو, 70 ةزعاط ظتتاو زج 2205561١ ل105 دمت ع2 56

 جاتك طتعاك 7. 79/86. 8ءاصع ونت (0ءزل5) 200616 دطط 068-

 طهاات ةعاعاكءرج جتتكر ةزعاط دان اكلات 03148 تا 6626162 7. 8

 -992. 70ه 7. 93 ج12 751101 016561 لقتتتت <72116562 62

 ةمرسم» 10هنععاط1عاععتن, ظععاخات ءطلعتك, 11104 ن0 11د

 2 ءهرمونصل1 ءطلع ل.

 21. 26 2. هطط381015هطمع 1[هالتلع مه عم امام :قمهط0 جالقط

 طفح دمها صح 60 ء ادت ها ؟ 11:, ع1 عطعا 53//702136---5

 مءوتعماع. 6060. 14. - 1ع النممءموعدصع 06

 طمرة ءطقتكأ, ةدعأ لعدم ط1ءطخعتت, عقاد هلق 11 ةدتطتتتتع 016261



 زوامأذ هع2 ةهاصع دعاتف 0لسسسع ءصععلتطتتا 7. 52-38. 1ع

 زواد1 عع عمو ءاطعت" هع1 ةعطتخ ةدرراعتت 74-68 تصل 506184 عاط1ع

 24-90, ةعاتع عموعطت ةءلعج ؟هدج كعدطح © عءزجاطقلم اتحمل 5ءطكةعطع

 اتسع (ةذلهمحجوم 11) 67-61. ]ل16 ظعوعحعج طقطوتط 1101

 انتحل ©6016 هؤءوطغق ةطصعتت 561, 035 ط256 ةتتعط 15

 ال160 عله عع 6ءونةا1 عانت 90-0

 99. 18 1مم ه3 ع1 ط هدد غ0 ج115 ءالك1351. 660 21. انطوت
 1عوور طقهادع زعاج ]ععاصع متنقاعتساكا ععقتط0لعت. 10388 ءاث جاتتع

 7 ءزكغ نعنع ةطستدأةتطلع 1ع تسع 016م6 دطمتت طقتششاأو, خطوات ةتتعط

 طصتن 6 ةعءاب عاععتطت لقسم, ةعطعا> 71 3115 "5:

 لرورم ]ن1ءطغو» طء0قتتعتنأ, 0285 016 انطعتتسفأ 0ع ال تطلق

 رطسص ؟ءعرحح هج نعوعتتت عقطقامءعتح طقطعر هع 2202:6 هو طتعاطت ةتتأ

 فادعتعتسع ةعءاتعادءح 137/145. ]عدس ءان 106غ دطت 15 ي0ةططتتتب

 ععممعاك, ص طق نط كلئطقت ةتتقعءعمءاعطسعأاو ةطتت طقعأع

 اععزسع»- ةعزسعات> طاتطست 8611612: 1120 ةهرماتعطل 3115, 01385 هت

 ةزعا5 جاتك ةءعاصع طتاتلكلم معءاطصع 146-45.

 23. الآ قود طعاط هعز] 31 ةهل1ل6101. 060. 19. 50. 826106 6-

 ةتعطقع طعوتعاطعت ةزعا هاتك 016 عزت لعدم طستكأةطلع, ؟هاعطم

 ععوعرج طمع لعام (طدهز]20عدطعتتتةءطقلا ةططصتصسعت» طمعطتخ جاتح

 صهطتسمات 1201 هد اسست ةةةدعع نع :ةطاةو1 لع 7ع

 عووماطتتسا مصدسلعات. طع 060. 50, 19. 20 طعزووأ هو: مط

 رمان ةاتتتت ل نعم 8 ةدتمةعمم15531 - مءاموو ةلاعد د1علع, ات

 7. 21: الاوعم رم5عنو ةةرماع» نتن لتع 5ءاسعاط ءاطصا1عاعاطب 0. اب

 1نتع 3ع (0محرز لع , جاتك هعاتعاط 5615ع ةتتعأاط طا

 1016و ©علتعطتغ ععاق6 ؟هطل دان لعد ةا5ععرةطلغعب 6 عانعطغعادب

 هتع هر, لعدم ةزعاط نح 11680 ةدتكطقاا, نط طععةمعاأو» ادنهعو ةط

 عرج ةص 1,5502804 هنو مدت عناء, لهطتقل5 ؟1ءالءاعاططق ةءطصط»

 8ةئاطقاكم» نطو 10 5هدد عووعاماعا اظاوهتع (ةوزك هعتص ل.

 125/743, هل "" 201) ةءادتعاعا, 0عووو 1مءاععطاعاععتت هع لقدم

 ماتطسخك 0660. 19, 20-1. (]1ص مع ععماطغ لو. مس جتك دطص.)

 الا ةعرت عمم دست ل. 9



 كك ل

 24. ورع ةمطص 065 110 ءزصح طود هات ةداطسق هلم

 (لتع5 مونت ءلتصع زمزم 0645 5ةددحصتصصع5 'اوطصتت). 660.

 اثدرخ طعتموأ 7. 43 ظنا ءرنعدسقات طع طمتنعتطتط 1120 7. 00 8

 طف عنوجدسقلت. دعا 06 اناويموءطتتق تسل ذص تعوم © 6-

 ةتعابت لعام ا ةكوتت طمدضوتسس ععامطأغ, ةطعتخ ص لعب 1! ةعوط 155

 2111 702 0ةاتح 5هطصط 016 606 ةان720 038 17106 ,,ةهطس“

 ةعاعتجم جات آ' وعطف 3115عع]وقهمعتت 211 8ءال2. 10ه ١ ةغوتت

 1عاطنع دمعات ةح ل. 102/720 تحتل دهطسصت ةتح لعتص اع ةسمأو

 را دداوطت ه5 ععوعبج لعب ةتتكاقس01ةءادعت لعد70 ةءال. 102عءوعد

 عدم ةواس 110 زد كمت ةزد 81د عرج انطتتتلط عت 1120 قنة

 جاتك عءاعانع ةزعط ظطتطو 5 6 علتعطغع ةمدقأ طعوعطعت, 50

 عجعوعرح اظدمع لع (0ددمزز عد, 016 ةسفاتطت“عا“ 1312 66-

 اعقسرد1أ6 طقطعت ,,716 ءاص ط6“, 7. 56-43 تح ةتتعاط طصتخ

 516م 1201 111012: 7. 60-64.

 25. 12156110 طةه2 )6210 طعن 550 ةهاطسعاتلعي 062 ةن©نن ل.

 126/44 11ةا1116. ©6604. 39. 195 طءمتعطغ ةنعط

 جاتك 016 2/ءزك, هلق لاتمانك عا ”هاطصقتن 12 طا 1180 ى,ءالط 8

 طعوتس عدا“ ةنطتاور 7. 58-48, 1120 035 53ه: انتتن 0. ل. 8.

 اروع ال1ءاجغءتت 1065 ةطصس ل5 ععرتعءاطكر طتتلل7011 انت 21ج عط1ع

 7. 35ج

 للزع يوطل نكتعووزرت - عاماعطستعإ هط 70115[ةت014 00عام

 حم ععاط قلت عطفا ةءعدعد - هج 23 (؟1عالءاعطغ 24) ١ هرححعطسع

 ن0. ظعاعاطلم عورتعطغةأةءرح 6 ء0تعطقو طءاقاتكك ةاعط هتك

 للتع ال ءرتوسلهعذاتتسع: انتحل هع طصطقات 155 ١61 ةللعت

 لع الةتعطغوعا» طعظمس0لعأغ ةزعاط هذعاو ةح ل05 تل 850ععر 1

 كءامءع عزل نسصتطتع انتل ةعابلعءاطقر ه١ طل00عأ 0هطغعتت 8

 تس 8تاتلكعر انتحل 25ةدخ انتتح دتعطق 211 اآ2272م6. دع 76206

 ةرعاط نهطعتع ةسصسعا» هج طعاقطتس عمل ةطتعع تتحمل انتتح ةطتت 11د

 هووع ندع ةطصس جاد ؟ععاععت, ةرمعجمع5 هم طصعاب آما, ع1عاءطغتتك

 ها هع ع5 ءملتعسعا» ه0ع7» دتعطترب انتن0 ؟ةءاطقع]ا 50عوتع ةعاصع

 فسكت عاكود نصل ةوزصف طعساعةددسلتعاطع 106:2 ءادعتتسع, ءادتح



 ت2 اة

 هو ةطس ١0611 7ءمومستعطغز 716 هع لعطتحص ةتتعط ةءطل]تعدةاتعات

 لتع :فطط3ه10عص 1056, هاطوعاعتعط ءدع صح نص 06 نتن 01

.3 30611 [[0122) 

 ظاكومم اندععاطقة1ععو هلع عوتع ا[نصعطتنءمطقأ65 ةقط ءال

 ص 016وهرب 816 ععومعطعب اععاطمت 1 هالفز ع طقفأو ]9 طءعاتطسكو

 الاسم ذءع ص للهم عع ؟هدع ةزعطب 016 هن دتعاطت 206125 ععرطةعطخ

 طقاطاو. مقسسعاط اعمدصتو ءاث ةاعط ملط عام طاصط] 10132 1105-

 هر, 0988 هع )9 هاععمطات ءاط متعطط ةغغعاعر ةماح0 عاج طاتتت

 ةوانقءطع: لع ©ةدصصعتت عوادو طع ©6610 0062 ©عوءاطعطلععر

 ةهرع عوط ةطصع» هلت ءلتح ط052601ءطق: 762 565562 1

 1تطتع, ةعطتع ةاطتح ةعطتخ ةعاتعطت ةطتختع عوءطعطلكع ؟عال-

 طعوس عطقوب ةزعاط 5210, ةعتص طماط 7ءمطاتعال ةطصعاط نت 02

 عا. 861 ةماءاطع» منك دمددسع: ةيصمادت0 ةعاص 01ءط ع7 ةءطعتت

 همام, ةءزصع طمءطخعاططتسع ؟هد» ةزعا 861556, اعتصم 1مم

 عانت ع: ءزبص 0 عوءابتعساع 7ع نتع ةطص دتتتخ 016 ععاجاتطتعم06

 '1"دمخشإ نصصع ندع ةعاصم ارعزقذتص ع. 1116 طمعا هع 016و6 ةءطقاشأاعر

 ممم لع د12 ةرمةطعتناطتتت 246181161, 3111 61111201 56126 2

 مسد عوط وات, عزت وعطقورن. - لاوو 035 ع1 جالعتن ل16وعتع آل1ءطع

 طنط عع 156 028586156: هلتع 86غهلعر 016 هد 0همات 7613161 أنر

 هزم 1ع عاعزعطعد - ددصل 0ةمءطر ؟ءةاعطع الا ةسست عدل عاكعلا

 0ع ظعاطختمللطدسع ةسح طاسعءاسعت, ؟ءاعاطع 6 ءةوعطتعاعا 1 ءطلععأأب

 ]3 5عءاعطع لكدصفأ ةط طعم ةواطتحع 065 عقطقوات 0651و!

 مهرج هعح طم عوألتعءاطغوتت هات دتتتت 20-21 53201:

 016 ةطسصععد هتصل ه5 دتعاطق. قثللع ةصقعتتت © ةةتنعاطتع 26,

 17012 عاج ععونعرج لعد ا هقورع عع عطق عاعام انتحل 1 عاج 1كدححم قآط121118:5-

 عجعلتعاطتءاد هرج عج 5هطص جععوواطعتب هس 8دعات ع2 861161:

 135 لمدتس 1ءابلك تتح ةنح ؟ءةاعطعب متت 6ئ1 516 ععطقانءانب

 15 هاتذ لعام يتتفدصسعدنةءالطتسع (8. 5لئ11) جات

 لوز: لعدم طظاتطو0 232865 21 عءصةةووزةءطع 5مطوعاطع تصل

 ط1 عمود عع عا مطاج ةحصتع طعص ءاق]ت, 0عوووج ةسقعءاعتت 11-

 ععرسعا ع2088 هجن ان>ثءال انطعدع ذطص ةعطتع عاتصقا ع: 016 6



 تح 17911 ب

 طقاطو دصتق 05 دهدصسقب 6 1ظعععجل1 ءطغاتع طحت 1103

 فمطوعطلتسد ععقسملع (طاددعطتسص 11 242: 09856156 جاتعط 5

 1ط طقالتلعككم 20ه. 534, 8. 11). 1 طوماتطساو 5مدةعط

 عماعط» ع 1512111 طوح ةطسعف 0 هه. 175/91 006353 8

 طاتطع») نهعتللع اناطعدع ةطصت: ال115 ةطسس طقطعاب 1 016 2051©,

 كرم[توعابلكتسماع تحل 1867علفدتسلععتت طءودتهنطود. (لكتت. 60

:553005 

 1[هطمتستسع0 طفص ةءالقتم ءاعمدصهأطت 2 239/846 هوم ذص

 ةعوصم» لسععمل قلع جاغوج لاصق طفح طقطتاد ه1 182/98)

 ه5 هاذ ]6 6126237 20 (هتووط) عع عرب ةءاعرتمأ

 طهطع2 طاءهزصر نع 016 ةطق؟016 (2. 1 26). 105858 6

 6 علتعطتو آمل عددعتح ةهتتعط 6ءوز2ةأة6عاط ت10 عمن, 2126 2 1١ تعم

 1ص 111 372, 4 تع 5, ن0 طدتعطال 01058 1ط2 001513 2

 جتنعا» 1طن 060610 طقطععاط» هت ءاصخءعاسوط متتذل:6اععط

 (ةادتطتس 11 252). ا! ةدصس طتعات دط 3206162 15261562 15

 طاتطو عت عوذودق د عصومي هنا مءعاعتح 5ءطتتلعت تمعط اع

 لوطتتع ععاعدع هلع, 085 طعرمعزقوب تع ؟تعاعج (نئة66 ت0

 هع ع0556 الاهدعع ]لبعدو22[ع2. منتو 01عوو2 ةهطقفطعت 591

 جتتعط, 5عءاعاع ةعاسعت» ©عءمتعطغع هتع دحعتمأو 8ءوعططتس#ع «6-

 راتصععات طقاطعتتت ه5 ةزص0 058 6. 33. 40. 41. 45. 55.

 ]لوو طورمعاقعرب ةجتتعط 016 ةعطم7» 85. 15 همىةطسغقعات

 مدحت عدتةدتعر جان كعصعات ةتتعطب طقعات هعتص 1اةطتققأ اهرب 20ءط

 016 ظلكهزو عم فطاخ ةستع ءةذعلطوست ١ ه. 300/815 عوطقتأ

 اتت كعدم (نمدحصم عدمت 06و اروودلكلعوتت ١ ه. 225/888, ؟ءاعاطعت

 016 (هريحتصس عداد[ جاطتةلعه 102 دع 20 ةوعر 6ءع6تعط, ته

21016 

 ]نهود طاتطو لعد 11 همن ةعزصع» 101ءاطغتص عع ةعطتخ طمعا

 ةرسفءطقأ عر 186 ةءطمات عع5ووعجنت اطعم ةماعا الاتسلععا 18ع هع

 ةعرتعم» ًاطلاعطغءعتت» ةتتعا دتعاطغ ةتتقدوتنطقلط ةطقععو 8عطعاءطعوز

 عم 186 ه5 طعءنولل تتح جان جالعج /ولطعب ععمعوعسسب طتعتت طحعاطتت

 0015 ءاتع عت, ط0عا» هاكعر مد[ ةهاكوق ؟ءموعاتقتتا اتت 1©7- .



 تح ةنرلا تح

 06عاعأت. 1؟هز1 هم نتن 016 عوطقع طا ءاقت هاك عاق قعءط 18

 ]عودت حقت دطتت 215 منعت آ/ هيمان عاع7 ةطقعطعات 1120 3115 016-

 عمرتبج د06 7111 1ءط هو دطتعطق 08561 2ءر7ع20لعا7 1855عالب

 ط]موو ءةصتعع 5ةغءالهد ةعتصعت» طظتطستتع01عاعولط مات
 10وو متتتلع ةطسح دتعطغق نص 7هالعسم طا1عطقو ءاتوءاطعاتعا7 81

 عم]اوأذ رمعادتص مقا لع 016256 دسم '!"ةعاع ةتتكفءطلا عع. [1ءط 6

 نعاس داتذ لعدص عوصدمعاب 11033 جاعسلتعاب ه1 2؟2ا1عا1ءطعط

 81عام ة115ععمم وع 1120 1686م هزع طتعات دص 1[ طودنو ءاضاتت ع 701:

 رصقتت ءموزعاطط 0قهتتوتتق ةتاتعأا, 7,16 ءالقع 231:6 061 ]هتقأ#-

 طعس عم 1كمسمم[ طقط 5ءاسعوواعاتءطع» عطه

 انطق 815 20عان.

 1عءاط طخس ءزص طمس هعدم متعطخ ل1 11 عمق ءطعتت ةءاطتست] 1

 جات 5ءهطعات 701: 5ءاطتسمرم[ عة ع10 1ع 095 5 طقس[

 17 حح دمعتمع آ/ هنوع دمتك هع 5ءطحقةطصمعات 5؟علعاتلب

 قصت ةزعاطقأك لتت, غطت ةتعط ةطتتع 10ه عا تحك

 ظزع 0355 هدم هزعطق, 8ءمعلكغع ةزطل 5164 56011

 تنحل 0985 ةعاط مدطتعءعت» 2علعر طعققعت» تتتطاكت ع.

 (1ءط عضتلل)

 ءزص اكس عا عءرعلع !ضعاعتتتب هع طتعطتط 7011 ا هطلت

 مرصع 8606 نطتتو دجاتسص 7/261, طقطع ةدطقأا عاعا6

 مممتعطع, هعز 726 اص دن /اعات انت( 5ءططتتتعاع عمد

 عا1ءاعوو اكل

 ممعاطزقءاط دطمعطتخ د15 مسوعتنعتت ]01 ءاططاتتت عي 1151

 ًادواج 155 0 عحلتستت ندع لعد, عدت طقعات (ةوتست طققعاطأ

 سا 1ع طءاووعر مع 1عط ىكللب

 ستان عتلاو عم كقطع, ةعابقتت[ ععاتتتع: اتتتنتط 5ءال عطل

 ]نعم 85ء1لعمعج ناععتم هتف كاز دعا طم متعطكر

 ان عتصع# ها هل11ع 11 ءاعاع قصر 211 861ءاكعد

 ورع ]نار - ن0 طمعتت 06ع) طقأ 1عوأع "8ع

 لطع (0عخ 6 ءاتعاطغع) طصطقلق ةماطت0ع]5 انتحل خت

 اك ةتاتفعا> 5ءطقاتتتل 3118 :
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 رصتعال ةمالعم طعتتع دتعطغ جادس 72061 ءنوعطعامل

 11 كحصح محعتسع اطلاعططتسع ةتتكطتتكأ, طمطعات 1",

 هراععدسمأ قلت, 0355 ةتع آل طءدن1ععوصطعت#

 ةتاتك 11118161 8561[ مي.

 8 ءاست1 ع1 1ع دمتك آلم دحعتس معاك 1 ءاطعأعم 6 عمن عطخر

 11م5 دموطتخ ن0 تسع انطسلتعا» 01غ 1.

 11 هه مءابقدعد دمها طعوعاطتتاب لكتح طققأ هز 1ءاط 2816©

 روق ط1عزاط6 تصل ةةساعسوعان طمعاطتخ هاه 12061ةغةطل

 اكدسطم]6' دعاط 016 10عقسععاخز 561 51:0 طقعاط طحتتت

 09 ةو رىمعطعت ن0 جاطوعطتسعإلعتت ه0, 7571© 8372

 22,871 (21ةصعط طةعطغء») تعاعق ةزعا م1ةاداتعاط ه15 عستستععتت

 1نعاتب لمت 016 6 عوتحعت» هع قال

 "1164 ةعاطس هدمت اعةدسعاب 11 هرجع: اقف عت» طقكأاعأ

 هرج 8[ ءدفعاطع متعطقطق هله 1علع 5216261: ا.

 6 عوعابت ءاع عدم ال1 ةهتقذوتع 1١١ هعلاع لقهف عطه اعط

 ال116 ةقطقأذ لد طحتاعط اطعاس ط1ءطقعات ]6 652

 جاتك مزمن ع اهدتت طوةرصعوةهردمت» 11'هدتنف 5اها 2

 هم متستسات عدن 8معةهعط ععاعطتتاأع دمتعط متعطق ؟ةطقتب

 اتتصما 155 كمعءا طمعاط عواهطتت اتصل اععدست لعد متنقل ع1

 آعاعاطط ةؤعطعتب متت لتع آلآ هدتنع جا 61.

 ليرحتست ةطلغ' زعاج دصتتخ 3115 ةءطق3قأ عا 511

 17 هرتهم ماج عاصقأذوح 8ءطستخا انتحل عتتتوا» لاوطأز

 هو عتلك ةططمماتط 0

 انتحل ههتتعتتأ دمعاطت» هاه 66هو[6هو 26

 - ةةهومزع طاعءاطخطتسع 81ءاعع (ةزص0ل) ةانهدنلع انتحل عا:

 سطس 116 دطس, هكعب هع ةةتعا, 00عام: ال د طلت

 80 هك هع (لعرم 6ءوصعتت) طاقوزجع5 (عدقصلع ءةاتطعطأت

 طها* دعا ةطتنح ةطوععط»وعطق ؟هدن ةعاتصعاب طنةطلعا

 لسسسءاط 8عوعت, عمو 3656 5165 ١

 8هزجع 0 ءوجحعا» هزصل 1 ءهعول1ءاععا, يرقطلععا

 ةاقرداععان, ةعاعاططو 8ءاطكك ق1.
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 تكل | ا

 ال1 هزرد ©6011, 016 ]آ01ءطغويءاتن نع ح مهاعطع 5ءطك ش3 عالإ

 026 1355 ةعاج ةؤعطس ةعح طل1عطقعا» 916 لعاب 560111

 م15 19 ةاعءطعس, لعدم طتعاطغ اعدم ةزا"هعطل1 ءطع 1” ءاسط 1

 لدرحتسم 155 ممتعا دتعطت طقهعات اتسعت لأ

 ]نانصسصتسلعم]1 11204 1

 1هط ةتءطخو, طتعاطق 516 ن3, طعزتتب 1ع 7618657620

 مدع, ه1 061 ععا1 عر 11١ ةءطقا هحصتتسق6 1

 ]مان 7111 1ع ةزمعرب لعرب  تتتما عام 1ك عزت77161 12612118 ب

 دطمتأ 01560 ءاطغورر 1 هرعوعرب معاتعا' 117 ءققعالب

 لع موس ردح 1م[ انت طقاطوات ةاتعأل 2231 الب

 هزرد ال[ءزمذعر» طودتغع ةزعر 0عموعاطوت 8201

 اةانعءاط طصاسعت ص يمدح ءاص طاكعانا, لعام ةناعاطلك 0

 61183 لعأت

 طحعتس 1زءطغ؟عءناع, ن6موووز طظوتتط ةذطصع 0مهعاط طتعطك

: :1101001001 

 هما[]1ز ءاعت هدع ممتعا 185:85 جتتق طصتت ةعاسعاتم 11 ءقعدب

 جان ظرورلع - عقر هع ه1مءاط ةتص آ؟ نسهر نعم اك21ةءطخإ

 1ءاط طقطو ]ةصعوأذ هع 238ءطقععات 20عاعالب

 هع 811ه ه0ل معرب ةعالق دع عالق لعد 85غانسم ءتتلب

 مرمواداتءاعطق, عدت ه5 105 ةاطقأ, هعاتادعزت 1"

 (نطورناطهتتمت 036 عوصقو 56عام 189-161 عءهععد

 0116 متصل هم عمن عع طلعات.

 زكدع طصسعا (لتع ا! همنع) هدم ّدص ةعءاقطمأوا 016"1ر

 ةزعاط طقافو»0 دكلقءطعتت ةللقتت طمعا انتحل 2103125

 دصتط اعامدسعع طاقالطتسع ان عء18111عملم 8 ةرحلعتت

 الاعاتس ط16م0 ؟ءموتلم لتتم, !ا1ءادا] ءطعت» ه1ه 110ةءاطتتقر

 ةعزت ةاوجاععات طادكأ ءدطواتنةاطمط لعدم 181ةدططتطل عال,
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 9253-55,244 ؟ءماطقاطسك هلم ععيمعتمع 101ءاطعات

 355-254 اطلاتسصسلعةز1ع نصل طصوطلطقطةءر 016 هدم ةططسم
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 آل مةودع ال2611 16د دطص جاف 1ال1ءطقوتت 155 561 ؟ءتكوتط



 سلا نكت

 متعطق ه0 اةطوموءطحةمصعاتعط. 116 [وممونطتسع صح غد

 ن0 ةءطلتسس رد 1164 )3 12 عام طاتآ ن0 نحط 8006م2 8

 مز عصور دج نتقعت عت اكلت 185 دمها 1223551267 110 111161.

 11 هرجص هدم ةنح 014م 56ءالعت ةوزصع 276 ةسقاعطت نطعتت

 016 جءاطوه عم ةةدرةءاعج طل1عطغقعت» ةتتفورتاةعطق انتج ةط ةعاتت 76ع-

 761162068 [آلعال ةدتعط ةماعطعرب 506 1165030, 6 هدا

 11 هطخغقأب 10 هدتدتنتشب, ©121621عطط - نقطتت 1221158 ©

 آنطصعاتتعاع ععطقات طقطعتب دحتتتت 5ةانطت ؟1* 1110 01

 طمعؤذور ةزعط ععوععصتت طوخ جت ةعالعتبج انتحل ةننع 016

 اععزس ا همواقصسلم]تق كاخ 166و162562. الل ةزنسب, ةانتن ةةصعات هنعمل

 ( ءزكأ نصل ةعاطتع طهلعمق ودمج ط1عاطغوت» اعةدسعب ذم ةطص طتعطغ

 طقافعد, هكتتت دع ةعاسع 8110ج: 211 ععاتلطت فو 8عالت 6651668-

 زمزم د طءوءاطتغقطلعا. قطعت هع طعووق5ذ م0ءعملقءاطعو 1'ةهلعدكر

 1611 ة1عاطق هس اططا1ء11 ؟هدح ا ةقعتت, 038 ةاعاط 50عوتن ةاتك عال

 ةعمامع» 85ةطسع اطع*اننع: ه. 8. ةهكضل]1. ادن طه 55

 ةردتوعالا ءاطع 8ءوعواطتسوو 6 ةعمط لن طعتك تح 0ع 1هدححب ظعتعطم

 طاتتصتصح 1120 الادصت عادل عاععتت 0ع ةسملمتعاكف, ]طعاعطق7 عاععلك

 120 110551 عاععتط 065 طعاتسعق. 1"ءحعتت هدع ّدطتنص 016 6

 ةءاقتسأ عم 8عماطوعاطتسع لعيون: 1988 ١ ةعطتللعت, 186 دتعطك

 ةهرعام سمعت ن0 هل جعطخق, ةمج 0 عدمج ةتاعاجأ انتحل اح ةعاتجعت» آ17 عةعدتح

 طعزتن هعكومدأ.  ةءزس طمس 0ع 151 تعطل جوتتان, 850120612 061,

 هرم 186 طتعطط 262908, ءةطعدع ةتتط 11201 0طب جادو هتع طق 00

 ءزاتطل انتحل 60 هصلععد, هدم 156 دتعطق هع 110ةوعد 11831106 عانب

 هزص اكلم م11 عءطخقمات, ةماج0 عم ةدخ 15 ععاقا1 ع 626, طقأ 6

 ندع كادطتت» ن0 11 ءدفعطمت, تتح اعاعتسع ا همعقةصعع 06و اع عاق

 ال201 عممووع المعز عدتندع ةءعاصعاع /عاط. اح طماطعات طلاط عبعتط 33

 هرع هتيسسعاط طععادتمكا انتحل ظعلحتك متعاتت ععاقت عار ها 81: ةاطعتت

 0م عاج نص ةعانطعت* عنج لوطتععات, 716 هد ةها1طؤأ ةدعأ (660. 55,392 1)ر

 رص 11 هزط]سذد20 تعرمدعت, لمسات ةاطعتخ طمعطت» ان20 طمعاطتب دط

 رامذ انتحل 5ءطت1للعج عععوطعد, 036 دطص ةصصعتتا1 نط 1120 31188561-

 11ه ةءطخما* طعلساتعاع عت 1110 701 26612126 177231:62ورو 23



 دل ج1

 ]يعط ومفتستتك 211 طاطعواطمع نصل ةعتصعا م06ءااقءارعت 116 اتق
 8ءاطحسسع ها طوءزس ةءات ععد. 1طن ءدصمعا ةءطغتسكت لتع5 طتعطأ
 لهدم 1311 ععجوعود تا ةعاسب ةهج0هدج لتع آ؟ حنو لعن 626
 ©مهزز ة0عمتءتك, ءاكو ؟هدح ل. 110/728 هج طلق 132/749, زص
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 1كاسمسعات» (660. 14) م10 ةط 0. ل. 140, هلقو عوععط 8
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 رعطخمأ, هرم همز قعد 1[ج«ةتتفود ذص تع 11آ1ةصقع عوكاتعد تصل

 عدم 1006 ددهاطم ععووعدعم, جاع طمامتتسع طقها6 دطتت ةاتك-

 معءوطق هاندا نه 43-35. مله لعموم 117 هرم تطتنعتت ةطنت 701-

 طقاخذ, 0585 تع طمهعاطقامو هعز انتحل دتتتن هع 8ادطصتم 53:0 ت6

 8ءعلعتمطتسعع طقاطعر 861 هد 55ةتخ ةتكوتت عم ؟61:ةااتتحتتتاو 6

 كحد جاطوتع جان ةعاسعام اند عاتتعاع هنطع جت عزت ععاع706 طسمان-

 مدنا هءوءارورر 54-44, لتع م دتعطكخ جادتتاتعا كد عاطتصمسعات 102.

 ]ضع !عمهعطغع, ههعذو ممعدفءطلتءاطع الاهعطغق ةطنن متعلق ااا

 لاعقردتسسع اتتحعا اطعغءاع انصح طلتتلكع جان 6066 60-55. 103 ةطمزم1320

 هع "العمور ةتتعط انصح طتساد]1نل]ع نكقتدنوتتكر 5,26 ©6016 110868 اتت

 لمواقف ععتعاننوأ 01-4.

 11. طه عءو01ءطغق ةتتك 1[هطمتستسم0 طعص ه192496* 1+

 الع ععلعملعت عم 11 هطسقأةاانعاح لعات 6 ة]1ةاطذعاح انتح0 ةطتتعات

 مستسصتتل 1[-6. ًاندطعتل ةتتمطغط, 50 ل1 هع ةءطتطعال تتح ط5

 1 17315110112 312 0 11هطقتستسما تعاتقوم 11-7, لو

 ]1ه1ماعدخ هم همنا عتتتت ه6 13-12. 116ه ارم 20-14 ءدمكطقألار

 هرع هه 50619 ءال1ع, عاتطتع, طمعطقدت ععووطعت, طتتلطةزعءطر, 6

 1["ةهزرحملم جءرممءاطتسس عانانعرتتعا. - لع طقأ عا ْةطا7 ةودنتق 11:

 طعزس ععوناطتعاكن, ككاتتاععتح تتحمل طاكتتتتل مات 216016126701[ةاذ,

 معاجم ع5 نتن ةادات ةوتتد اععاسم>» طتتقكعوع طمعاتتن 41-4.

 12. آما ةحتمت 11طقتتك طوط ةو]ءتتت

 الزع 5ةةاناغ لعدم 66ا1عاانعب 1م 1ععع (,. 1. 2): 068 66ع0-

 1هوتمءارعد» © ءدقطصلع عد (انطود 5ءطتعاكسج1نءوطتسسستتسع) 185 هد

 هدانا 3. 4: ةعزسع طصاتسمعتتات2ع عمل لعد 1موتتعتج ت20 56121:

 ءهزعمدعت» لا1عم20 د2 1ههاكت عع هه 10-5. لعاجأت هلك

 اعطال تس ذص 205 15-11 هد065 هم ةزعاط هع 101طقت31: 0

 1طس طماع هع [فعاطتصع 24-16. لك عرتتسقاب 861 12 861576161



 هج كتل تح

 اآكمأؤ, ةقطتس 220ع6م هع اعمدصتسمعاتت, ]6061 م16 هتتك ةططتط: 8

 ]دج هوز ةحعطخم هع, 5هنةعدطمست ع1 طاتتطع 266802016128, 1

 الطور مدنا ءزلمم هعز 8616, هه]طوأ ة[ءهزصعتلع ةءطعتتع طصقتت طتعاتأ

 360-25. رقت هءها15طو65 1606 طظتتصعوت, طقاط٠ع 5ءطتتللعت2ت 4

 8مرتعم: هز طمع هحتك ةوزرصع طتتلكلع 32-44.

 13.110 5 عع 01 طخ ةتتخ الاكل طعن هرححدطسقم ةهاطقستست.

 ادودند مدتصلم»: ةزعا, 0885 هت 215 اتصل اطه1105 1-6,

 ىزست ذلطس ةعزصع ةانطعتنتع ]ب1 ءاط٠ع دح ةعابقمعات !1ةلعاطعات 01

 96-7. 1طتع 6 ه2 ع06 ؟ءملتتعومم دطصر, 036 آطاتعوات 320616
 طقاطو هدم اقصففأ ةتسسعاب 036 طق ؟260616عت 35-2. 1عط

 ةتتتنءاطمووبع - مووت ةز] - ةعطقاتت77 عم 11118562, 500 6

 لك حرص ع16 متت طمتخغ الاتتطم داو انتح0 00هءا دتعططت

 90-36. 0 1501, 11156 كتح ءاصعام فحص مات, 161 1 ةةءاتتتل ب

 متعاطت طعاكمد 2 97-91. دع ءاتطتحست ةطتح 215 702 ©6016 867-

 زددسكا (طقفةتستكو), ةمعوووطعم, طتتلظتءانط, 161ع6ءط14 نصه

 ةمدستس مسن عتنع 77615 1116116عواز> 98-2.

 14. 1:05 هدتك ةمص اةجاتكود 1ة1ممسعات»» :قطقهللقا طعص

 مه طقم 1

 زلعزمم ارم عولت ءطغو ةزصل م0عاتقءطعتم 120 712125 ا:

 وام ةنف عمد قسوم 11-1. 80 ةديعاب ةتعف ةنتع لعد 11211 هد

 12. 1 156 همام عا انءطب طممقعطل1 ع, 218601 ع 26-13. م1

 طورمنءزم طقهأ هد عوعزستعار 5مهلطاتت عقل 76120160612 2-0

 الزو 8 ةه:«ةءطق1ا ودع 1" طة ورح (0مدز]2062) 156, ءاص

 موصفات 0عو 8ءزعمتعا, دا 2064 عموعدصععات انتج 036 طع2ةعاطح

 عزمت عود 1نسوطمرح صدقت 11 هنا> همم اكتسل ؟ءحتعطتقءأن 32-49.

 الا وجع 0نةستتسعع 156 نتتتنعأطط 016 2 3 11211 هد عووءطقت عم

 5292-50. 816 ةزصحا ةعورصتم 1120 2612ءط1ع, 668020618 شط 0-

 ه11312 6293-5, ةوطتع ؟ءموءطتعلع» هج لعدح ؟ةنةعطخل ءطعط

 ععزمجت عموم 8ءطحةعءعطلتسع (11ءهموكدصر) 67-63. اع ( ةطلهللمط

 1مم جا1856006دخان عال ةديماكعتن 66-4. 11 ةعع 66016 دطتح ءال-

 طقاكم» 75. 76, ةمصتح طقلت هد دا116 1هاط0لم 1ءهاتح 1-3.



 - نري ظخ

 6هذن6مم 5191116 ععطق اند طصانللطسع 89-8584: ورع 6]ةنعاع احم

 ادتم1ع طقا, هعدص ةائعطعاب 016 ظاتوكءاب 661 95-90. 1038 طه

 1[ همت 61 1162232 ءةطاداتتنعتت انتص0 ةمقطعا نتتتنعأال عة

 1160612 عع 5ءداقا1 عا 96-0.

 15. ط0عءلتعات هتك ةطقد انوتح 619110: 21.

 0 عاعتءاط ةح مدع 8"ءهرتحع 1ةطع0 انتحل 702 85ءطتتللعا> 6-

 لسانعاعت ىللل هدم دمتعاطتكر 7,16 ؟ءمةعاطخات ءاطع 5ءطتص ق7 012مل, 6ةغغءاط

 10-1. 103561 156 هاذ 006ءط 702 لكتتتستت ا“ 11201 "عم

 متعطق ؟ةموءطم26 13-11. ل1طتط 21 ةءعطق]ا5ع2> طقأت 11ه

 زعوزرس مرد 0دد20: هع 616165 مسن عدنعاج ةطتنتع 110 ةطتتأا ةتتقر ©ع1ل

 ةعاسعب طمعاتم 0ع عاتتعت طقانر 95م طغت طمتك ةطتت 20

 هعرح ءمعبعطط 68 ةعط]لوءاطن 36-14. الاهطدعطمع 1111586 طمتغ

 راسو 8ءاطععءاعتتقوعم (8ةهطعءأ1, 11110, ظاتلعممءاطتنعت) 3-45

 0تسضءطستخا هدع ةحتك اةاتعطط7 يعاد لكاس عءعإاةن زج 116561 انتحل 70

46-0 

 81ءطق ا ءاكر عدم طقتترمذءزل (دنعا 5ءطلتقؤز ؟ةطاق, ةاتعات

 ةمرصقأ متعانت هاططق طاتعاكع

 16. لبو ا جاتك كفص 51 حاططتت 1120 5 1

 منزلا طه هز 038 0 ء2علم 0من طعحور ؟ءا]ءطقق لعص

 الا ةمعوامزعب همم ["ءاصلع عاعاعطق, طقس ععاتمةصتصعات, 80 03858 6

 عع]0و5 0ةاناطعت> ءموأنوتتست 156 8-1. 80 عاماعاطم ه١ لعسم

 هطععاانص لعدم لوعنهللع 12-9. ط1 1605 04ه 2615 طقأن

 دطص ععطاتعاعات 16-13. 116 ل عود 011181 186 1610612 0261

 ةاتعات 0ع 17 ةعاععاطتم طمتت ةءطقصسعم ال1ةلعاطع» 1/24. ةططعت

 عءاقمعت» نلتعاتتءد جاف دع اعدطس اكازتعاتمق20 27-25. 1هام1عع

 لبد 0861:1616 طقأ هن مهعاتتو ةتتك هالات ءادعت» لك دمعة

 تس ءادتتا اء 44-2858. 161111 ء1ط1ع615 861268 8

 852:01 4549: ت6 طقاف ةطط ه2 3062ه 5غةتطتقتت 12

 53-50. ال[ةصمعات 11ءط قو معطقعا طتعال8 ت38 ات 56ا1:-

 1ةالث لعد ةاعوكع 60-54. الامم عاطمت» آلا هن لعدم مضت ةتتقأذ 0تتتنعأط

 8عابجلعد اعاتع 63-61. طحتطس 065 5ةوتص 268 1!'ةطط اة



 هدسس 1رتتلإ] ب

 هسا 1ةنسونع 105-64. 13 5615815 مهزهو نع 8ءاطتونمم» نم

 8151 عع كتتنعالط انطون موعوصطعتك دمساتعاع 112-106, هد

 عاعزعطع كعصص ةذدجعلععت» لك هصت ة1ط عهد عوأ 113-38.

 (اا1ءاق عوصم ص (02لستص عز ةتحعاب طتعطق 25:61 ه2 طاتعاععت).

 17. ]ب65 هدتك كعص 85ةةطحطم 1120 تنك ة1ءط ةع1 هة, (طصتخ

 آان ع]عع2).

 اللد صعاطعم طقس 0851ءلطر 0عةووعت 111656 اتتلتل 0

 1١ هوم 016 اكدتصعاع جططتق ععتتت, ةطق 516 0ع 1ةددلعماتا ت-

 معاعاع» 19-1, طقهاطو هاد لتت7نءاتت1 6613, 516261201 516 ةناتك 2

20-24 1717110816161 

 لطنما ه عز ءعز 206 عو16 25. 26. 6 عوج ةلطص اعمدحتسع آك 12617

 جاتك 30-2: ةعاصع ال هقو 261ععط, 0385 50 5,16 1 اك عاطعال

 ةمزسع طئاطسو ؟626101عع اعونصنت 35-31. 1اطعصقم نص لك متس]و

 م1623 156 ان25 2675ه عطقعا7, 11 23ءانتع7 جاتس اكطعفعاأب

 ومرح تت 501161 56-306. 111 ]جموع 128 210155 662

 120 طقطعتت 5 ع10عج, هفصعت اكعتسوتت ؟,10625[ءا5 5-89.

 18. ]ب0 ط عول1ءطق هتك 82110 طعض 850هللقأط طعن 40

 2مل

 8عاطص ها: ءطقو ععلتط ]1 ءي هةسعأل ةتنعات 7012 1511562 6-

 ممماك 5-1: 016 ظتتطعاتعب 5ةةااعط 061 ل ع6ع201165

 ؟مرمنوعأذ 15-6: ممودجعطع اك وعلق ةءطلقأ1وو ؟ءتنا[تمةعطق 16-0.

 للوردتك 1568 )6626 701ع1, 1ءط 186©12عرو انتج آل 01718611 211 ؟©-

 ىتطصتتعرت 26-21, 016 لولطتتع ماتا5ع2 0164 آاك2315 3, 8

 طتلكا وف 32-2. الو هتعاطا 161غ 586211116 آذمه 16

 (صتق العطوآ], © اطدخكطتخ5ع, ظلعد, 711062 116ه2) 33-44.

 الاةهزس طم عع01ءاط4 1616 561 0ع 11 جطعطواك انت20 11

 اسرسعل, هع ]نم ؟هم016دأ 76عععد 1ع1ععاا عاععتم اح 232261

 111161 48-45, انصح 0 عوطقدنأا# دا 6 ءامطقاة عن 49-7

 6م طءاطتتغوم ةعص 1813114, ةعد هم هولانعام ةهلتكم

 هم عوقأذءالك طقأ 56-52. ادعم زمن ةهرماعات, ه0 ظاص0ب ةءاطتعاكأن

 محعات طومدمدم داع 8ءاعقسمأسع 065 ةسكطتعو تسعد



 هس ةمنمشلالا كح

 717 ةنامزن 6-5. 17 هدم ا/ ةغعات ت21 ©1:0889ةانعان طقنات © ظئاتطتتت

 عمم 88-9. ةططسم ععااتطتتت طم ت0 آ0ةطلعكب هال طه 2

 كانو طاتطع هد ]لمادعتتت دل طقتتطوتتح طعم عوةاعالت ت0

 مدوسءطع 215 ةطعوم [مدتاعمرجت طةمموتكب متع 1[هطقستسع0 ةاقط

 811 1مك1طدصمت, :03250 108-959. 177ه لتعاط طتقوأ, هطقلخ

 ةاعطلتعالو 6 ةوءطعسلعع 109-17

 19. ]ن0 عع01 ءط4 ةتتك ادع ه2 86ز)31 هلع

 م2123 11 ءاططعأ, هل 56106 10ععاعلت, هع جطقت 01615

 لهطعتسم انتحل ةءطتعاكت ه2 ادعت 218ععةطلقع © 6016 طر

 نس ءاعطق هع آس ةعاطع»» 8علعةم عتق 8ءامطستتسع ه7 21عأن

 عمر 0عةووو2 61"1© 6121م1 20-1. رع متطعصتتا 2

 'لخطتتسر هام 861 دطصت ءابص ماتت 27-21, معاق 20ع1ءعانعط 312عط

 ةعزسعرب 51د "لئمصمتسم انت0 53:04 36-28. طاع هء1طو5 طقات

 ةزعاط ص 11620 جاتك ان20 ةءطتعاعكأ هج لعصعات اص ]2206 0

 ةمزرسع ]ن1عططتص عمد هبط اتصل ماتطصست 06262 1 ه2جانعبع 32-46.

 20. لدعم حاطط 172ع: ه2 ةعاصسعات ةوطص فهلا

 اتم ةعطتلمع» ةعاصع ط1ةط6ء جدع 1طط0 70ه اكلعاطص 32 24

 016 هتك ةطص ععوعاونعح 8 ممصتتس عع, 226 ةطنعس 2ع!1عاعط

 عاتتع طعطتععات انت0صل ءةعطصفطسات 211 1ضةدصست عاععزتك انتحل 82ة؟طعتك

.1-3 

 ١ ]ب6 6 مدت طلاسصمطقعتأع طهن 20ةالقط .21

 ]نورس 12061, 8عاعتر ةءاطس ء12256 3ةلع, 2ع 016غ 7611216

 هزل ةءطتلال هم ا118ووءوءطتعاعءع» 8-1. 816 (لتع ظعوت)

 ىرعق طصتعأال 18 215 انتل اعوطل ه2 ةزعط 20-8. 80 تع

 1نءط ةحتك ععاقطسا: ءاطعد 1دطعتود عوممتلعصر هعصص ةعاط

 جاتعا )2 ع ن0 دطمتق ظعودسلعد مطر, 78316 1ع620 0ع

 اعقاتك ا1عطإ 21-41.

 لننتنعط مق ط عطعتت آد قات 05 511 ءاطط 2216 711156622661 42-55,

 تا 1ع جاتك 5 ءاطط ة1] ]عع ع1 ه2 80-506, دنع هلع 5611115-

 طعحتب (1تعساذءد) ةتكمتقتعاطع» 81-84.  [نطقوتتع 1ءتطلعر

 ىمدتح لتح طهعأت انتص8 253عوأ, ععادعات /كعاتعتتتق, 0288 ؟ز1 52م1



 -5_ايوإالاإ

 صل 101-85. 12 1122 مهطسغ ص ممقعط عون 1610 ؟هد

 18, هز2 50هاتمتعولععر» 0ع 1"ةزتصلف 136-102. 1ناط ©

 142-13, و85 1ءاط دتعطتق ةا15 ل طاط ع1 عانت عب 1عات7ت 7012 110113-

 عزت عمطاتعاطود طاسر ةمصمعتم قلتسعا 71062116طه 6

 145-143. 517716 همالكو 1ءط دتعاطق 51655 1115 016عط 208عد

 120 0مزصسع 0 ءموءا عاععتم دسم طن1116 ؟ءضاععدصعت 7 146-33.

 آناخ 155 ظعماستس 1120 ءاننوص1 و5 149-156 120 2016 8

 طتتلكم هعوأمأ لح 5ءاطاطععءططعر ةحجعاب متن 661 عالتف, 3061 6

 طو]مطصقأ ه1 179-15. 0 ءووج 11106 ةدعابعا» اطاقأ لت1 طقتتأ

 184-180, 80 دنع طدصم اانا 192-185. لدم ةءطلقعاأ عه

 فمحهكاأو0 216061 ت20 15 0 ءمعءاطط علععتا 207-193. الع

 عمق كح عج طحتطستم]]ةذء: ةعماستس, ةةاطقت0, 10

 ناوعاطم]6 هدد فمللو, 016 ةلطس ظحتطتمت 81161112: 2226162 2

.208-02 

 99. 1م هدد 181ندهنسص طفح طممطقتستمعل

 لآل1و لامععأ2073615 عممانطست, عمععمتت طه لعدح قلعت

 10-1. 8ءةطصقت1 نطق طقهعاأط 062 762؟5ءاطقوات طق م 0

 06١ 6 1]6ةطاةهد , انطوت 7ءاعطع 06 ظعععيج طتسقتعطت 11-3.

 10515 (ةتتعات انطصتصص ةعالهتتو ععطقتتطتأت 7. 39) 156 6و1 ءاععطكب

 1دافعطر تسطءوؤةصلنع 34-29. 816 طءمتنوز] ةطط, 062

 1لزءطغوتت, 2ه1ةءاط 38-35. اطخع 12061 هع1 ؟ءناععطتتا, 5116© 56

 متعاطت طاتصسما لوتتكامو "علف 52-39. 856هط1 61و 6

 طقتشاذع ةطصس جاك ععرصهعاتك 120 761:01ةاتعاأت 58-53: لح 6161

 لا عوج 0 هعز هع 516 هل 113 1ءط4ق عووعقعدر, همن ةاعط ةتتك

 هنو ةوعو] هنتدتأ 84-59. اطاهدعط 121عطقعال, هنن ةاعط

 طوتسما1مو, عاعزءطعر عدتت طمهات ةطل 126126, 612612 2

 لنور هزرر 85-94. 8 ءهزرج 21611 ه6 100116ط 103-95. الطفو

 ةمزتدع انعم 861 ةوطت» عوكقاطساتعاط 107-104. 1ك 561 ع6-

 نسءطخعا صل ععاقطتسات نال 516 هند 5161 اح آان 108-17

 للو5و 1 هجن ةؤواطع ةطسع 1ةهلءطق دا 0605 145-128. اندد-

 ةاةسلع طقافذءرح طع مدح 111 ةوزس ؟ءدتح ععطق]عات, 501556 6



 كك مم دالا

 هرم دطص, 661 ةءاسع» ةمملعتسآا, ه2 061 'انطتتتخ ءنكه1[عا 826

 148-146. ©6016 2655 لتتم, 1ةطتنان ©32* 101, 21 0عطط 1قتحب

 مرج لاح عع1وقسأ, ةءاسعات 5ءععرب 165-149: ه8 7120 لتتتر 57

 06 طقومهد يعزك, عاتأت ععطعطر 03 011 611285 111201 816212

 ط186 172-167. الا 155 جتتق انطسا1: ءاطعدتط 0 عقءاطلعءطأر

 فمسولعمعد زد 1طقاذوا 11521 هععر 191-173. 1ع ععطقاثتع تا

 عدد هوللعرح 5ةديسصسمع 'ائجدمتتمب 016 012 5615غءطقد 1922-6.

 الازا ©6066 تم ظونت طتللقا نكت, 23261 نتح اعدتتتقا 3

 اعوام 223-20. 10ةودحتست اعكلهععم 1ءط نت طمعتمع 201,

 كعدص 016 عزت 156 طق انصم 0ع طتصعوام د16 11616 طتص
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 23. اآ05 جدتك ةطقن هل

 37 هرعإ هرتطم 06115 ءاططع ظعلفج 1285 1آعط طتعطتخ 2131 1هططتن عال

 6-1. 1" حدس 1 دنصر عج 1ءاط 22عءطقاعر 156 طمعا 5ءااتكط3: ططقأن

 ةتعدعتتت همة ءرتعرب 5ةددطصتت اعدت اععزص 2320616 ةدعاط 62

 38-7. لعادأ طلسص 1ءط 216 اتصل ةؤاتطس متت, 612851 3561 )1

 نتصل عمار, 016 7عزك ؟ءموءطماتط ءا١دوح طتعتصو7201 48-39. طلو

 رصتعال 5 هع ععط ن1662]183, الا 1ءط 10ه, هالكف 0تتتتنعط 6

 117 1 ةةوز> 65-49. 1ءط طمع, 21 ع352862]6 21

 801 هدر 1ء1ععاطا عمر 75-66, نع 0 6ععدقوأت جا طم

 83-706. ط0 مه عوجل1ودعي طماشمتسسع جاتك 0عاطع طتنللع ةزطع

 1ءاط كعاص طمان ص ةءطقطمأةعا 17 هعوعدب 016 702 1031161 ةز0

 90-84: 01عو ادم 5ءوئنطق ص كعط ا هطوو2 66-8.

 24. 105 هتك 102 طمدنوتسم طوط 355 ؛ةطسق 2ء؛2ك020202هه 71

 انا ةاططقل] ٠

 "1 ان طم ص ع1 81 ةاا ء هانععنعاج 5 ءططصقات عطخ ات 11110106111:

 هد 016 1عة مصر ؟ةه]نطف 005 عمموهنهم 15-1. الاهطعأط

 ماتفاع» طهط 08111 ءاط هسممءاطعتءطعم 016 اكدسعاع طمتك الاتتطع

 29-16. ةردحع تكعاط 065 ةمسقتطتت# 15ةتتاكوتج 11 13211 6

 ["ءرصلع م1علع» نتصل 2ةوداعد 1تمءاطق هدص 42-30. 15د

 طم زن 61161521112232 ؟. 600-43 هع 536 ةزص آق56, 56-
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 عاعزاتمأ ؟ه> ةدرمأتع»» 85ءطقط 50-43. م ةءالقعا 8

 21606 59-52, طقأ 516ع 120 1101ج 64-60. '"ةدمتست

 جادعر» هتع همطصحأا5و عام1ءطكقدلالاق عوعود 036 ةتتككأةص0تةءطعم

 1"ءاتصلعم ةزقودنوزهاط 77-65. (]155 660. ةءاطعتسم متعات ”؟ةالتع

 ص 02لسصتحت .)

 25. ط0 هتك ةططوتن

 ال[نونو 66016 ععطءطدر 0288 ةع]ط د1 01 عه132ع6 1-8

 كعدسص ةءاتت1 لعد هماتعاععزح نتن ةعابصععدور 8-4. 8ءطعس وتعب

 مضوطل عمم عدم 66 دج ءمر 1عاط ]اكهتستسعت"تع ةد1عأط انتتتن 6122 46

 مامعطط 13-9, طنط جتتعاط ةتتاتطعا» ةءطمد» 1”ةهتطله2ت 0

 مععارتءاعرب 15-14. 1عءا عاعزعاطع كقدطتح دج لاكتندأ لعتس آ[55 عدد

 41-16. ظفتعا دطمتت م1012 612 1120 71106280612514 6ل2 6

 1نط 1ءاءعاطق 1هدمالع 50-42. 1016 1"عداتع» 8م0أةطعاط عا

 رصتعات, 0عقوواد ل عع 00 701561 156 60-51. اظتسقأذ مدن 1عط

 ةاتعاأت 1عععاع انت 22701 61-72.  ”هطوهز 1565 طصتط هع

 طتطعت»عرب 1/7 هعاععطتع, 016 طققمأمأ[ةأمأغع نع طودطم]8 1865 76ال-

 وقعاتت انتحل 7ءطمعطق 82-63, ةتتعال ةطمتك 320612 الت

 3[ةكعطمد طقطو ذعط عوووطمت## 83-90. 11 ةصمطف 006

 طعا]1 ع انتحل 01151 98-91, كدتسءطتتاأأ اعط, 0021106 99-4

 211 لتتن طقس جاتك 0511 عءاج لك هدص ه1 ة2 115-105. طلعاس ١1 ن0

 ةعاتلا, 0888 ةعاط 1م ةاتنعملا 1536 1230-116: 1ءط اعهددتط التت

 حطو دتعطت 101جودت ةعاط 2086 هتك 8واماطستتسع: 120 طططتنلكع

 06م ظولعةدعتتتق هد ةططود, عدد عانت عوج 81ةاكعا رص 1آ01-

 26ز1 134-121. لع 155 ه2 ةهللعتع ةقطاصتستكا, ةءواس آلآ 0ط1-

 ةطتت7 ةعطتخقطلععاتل0ؤر 038 (6عوطقعز] 70ه ©6ءاش 1350

 26. ]ط0 جدتك :قلط0 ءاسعاتلع 8طه2 8 هللتط], 5666-

 طقا وان 702 50

 1111156 كح انتتح ةهزطع 6856 طلقطعادب ؟اعطقع ءانصح آم ؟ء0لتعاتتت

 21 11001 هعمط هع 185 261عما1ع 11-1, ةعطتتك56 هعط

 هعطخ ة عاقب 18 اطفالك قلع 20 6061 20-12. خنق ”76ااعتل

 1["ءةدع م اعمدطمتصص 1عا جا ةتتن 34-21. ااهاتصع 3170116
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 17 ةهرعوم رمهفطعت» مدر 0هددج 816 عوام, طةةتاتطتما 00617 ع6-

 ةءاسقاطق 39-35. طخدك 01هط طماع 23266 آ2 ل 6

 41-40. 101 ط155 50612614, 36ه ععوععتت 8056 طقتتان: 0

 طءووءاتعداعكم ةتتعا طمتعاط 42-4.

 27. ]01 جاتك ةعلطعات 5ةوتستس 1120 52016 ةاتك

 فس تولع ظوقاأقأةاانع طهات ةعءط ةهتح 3-1. 1هط ةنطتمو

 رحمت آل هدعاب هاد زن 115 120 ةعطقع 06 8ءاطك1 ع عاكعتم طتعطت

 15-4. 116 لا عو 0 156 16106 70161, 038 ةلكو» 8

 98-16. 006 هم هءطاتعابو آبودج 08 ة1ءط6 36-29 ةتتتنوات-

 دانا ةعط هحتك اك ةرموم1وز 3842. اطكهزص طظمزتااعت“ عاقاعطك

 لعدص 11106561 49-43: هج 'اعقطلعم»[ 06ةهدن ل ةع61 ةتتك

 نمت آطدتتمت, ةعابتوةؤ5 ةءاط]ر زوطعا» ةهدحفاعماندتتتات 1216 3

 17 هلطءاعر» 50-65.

 1آل16 © ءعج هان, دا 062 112 عتعانط ععطق7 عر ةا20 12 11ه

 اناطورع طع ادعع اتم اعةدصعب ؟ةدص آ1[8هطها]هط اععزصع الاه عانك

 طق, متعاطات8 جاتو ةطقوات 66-75. 111 1161612 12 0

 7ءزكورح طمتق ا[ دعطقتمتعاع انتحل 1101ج عءعورب لتع 1"ءاص0لمف ةتتك

 89-76. نم ةحتسسوام هاه هع مسقط 016 1 6251ءاسطعلا

 العوم ع 88-83. 1361: 5ةةرطصتسلو 203115 561262 101186612 1120

 28 610عهند, متسسأا 036 18"ةزصوف دات 820062 59-1

 98. 1و1 هتتم 181ط قت
 (80 +. 48, عودهتتعا“ دتعطق 6ة3ءاءططعأ).

 الوزص 12061, © 1؟7ءهزط, عوطغ د 66 7-1. 117 ةهدص

 طقم :اطمتعام عامان, 5610 1ءاط 5620 8-15. 116 72615 15[

 طق قه طقطوم ةزعاط 11016 ذص 205 هن ةتعا (11طقت#) عم-

 ىقطلف 29-16. ؟؟ذ: ةماطعمج ةقتسحاو هتف 19154 اتصل فم

 115 8153, 1286 7ءدعطتتصس عواتأ 32-23. 1016 60586 2و6 6

 رصتت* طقتنا دا 42-33, 06ه ]اءاهزصمد اكتص06» ؟هعمج اعوطتت 16

 ملعاطق ص اكتموع جتوطعتب 47-43. 10ةزطم 1261ع6514111

 انتل طمواططونم1عاعمزك 156 طءاعمدسك, لتت اعامع ةعط 26126 ©

 آآ55 68-48. 1ءهط طع ةلكر ةءطخقعطب 581 1120 112041 46



 --ح تالا

 لصوت هطةوو6 ددتعال جامساتعاعو لعام 1عاط 7011 3ع ءاجتنس ت7

 اطلس 80-69: مقطع 1ع ةعانطمتت دصتعات 211124 2115 111991:18-

 مرور 16عمزم 81-85.

 929. ]بم 0عو 8[حدصتسعق 1120 561551516 ا.

 مسك ةزعطق ةطحتعال 12 لل 05 120 7ءم011عووانعاط 1-4

 1عط هوم ةطع: 5ه1 ععماتعودتتح انتح0 1انطتخ دتعططت 6656 46

 زإ8. 1016 2616 طقهأ ةطمتتخ جتنعي 12146571616 9. 10. اكظتطقأت

 ىوتع 1عط هطمالج ت0 طعطقعاتءطر, ةهعطقلععت[ع دمتط 1130-

 ءاطعرمو د65 ]عتلطتح لمنع 11نفازعت 29-11. 1016 طعاتكع

 1128 ها ع5 ي5ازورسستس عن ةز01 1ةرداعتت انتحل ةعاصس حا دصعات 016 1"ءاط0ع
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 80. لبو ط جتتك 81151 2. 31

 ا1ةعاط طتعاط طمتعاب هذنح 0615915661 1-4: 0312315 1

 1عاط ؟ عدن 1161 12 016 !'هءاطغوات 1عو ةكطات 120030 5". 186

 عزم معا ععوعطعم, 516 71616 دطمتعاب انتج طخعاتتع 'ا'ط ه1 ]ع "31

 طومع1لعطنعنإ! 10-58: ط1ءّرح اتبع لسسعأاط عتتوتتقع 17 151 عد

 ععاطق داح ظالقاب لعد 01د, © ةن1 عع, طحتطست:عانطعا 9-0.

 1[هنسعد ةسومت» ممملع دعا 1مؤ, عدس ةعاط هتتك لتع ”ءةسل6

 ةعاطلوعع اتحمل هج هاه ظاعطغقعت» متتتسأ طمعتتعات (نطقتنحاعانعان 10عانب

 مرج 1ءاط ةلطتخ © 6دقةجلع لتمتسعال ةعططع10146 ظعوعت> 6ء20ع

 48-3. 1و8 186 6066 ؟0طل ععاقللتعب, 0 هن حسبعاط ططهطعطعتس

 م]1عزعطق متعاططق م8856 49-53. 11)1 316“ 3121186[85 3

 طعالعد تصل 11 هطلغطقل ععتح جاز دتتتخ هن ةماعطع, طتعطات 2

 8 مسا طعت 2126م 006 0 ءاماعع, ؟ءمع ةعط طحتعال 54-9.
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 اططدردعاط ةعطقتتتت عوج الد 08111عط ص 85هطصحعتتعااتات 0

 راوطء1] 16-1 طقطو ةءاط دنح 06م اماتطع جاتك ةءطصعاا عدن 18611-

 11ه ةتتتعطت هنت 96-1. - 1ءط ةذعطع ج11 20ءاطب 2158 8

 رطصتعاط نهتم 1"عزد 0ع هصمءاعطعب ]اعقدطصخكوات, 1510125 ةلطتنعت» 161

 39-27. لع مدلل هزعاط ةصقاعاتسكات ع يراتتتات عاعط ها اتت ع 1116 علو

 ةمزسم اتسع عووعج 111ههعاتنصقأ1عع 561555 76266101ععاتت ةنح



 د عع

 طعوذعط هعار ةاعاط انتطصح 210676 تعط ج11 اعكتطتس اتت, 80151 ةتطاع

 06ةعاعع محو [1ءنولل دتتتخ 6 ةيمعتساطعاات 33-45.

32. 51 

 8ءطتللءحتسعب ةهةتصعا» 5ءطقصعت» 8-1. 7ه 18 ءاز20 عد

 1د856 1هاط دصتتع متعطتق ط1ةانع2 21-9. 1عءط طلاس ةةم 167 اتم

 016 0 ءوحعتع ةمتوهعمج ةطتعع هزماتتنعات 037012 ه1 ةطتخعاتت 1ك 01م وتع

 38-22. 16ه 8ةةدطمصم 116031, لعدم 1ءط 32ععوطقا“نعر طقأن

 ةمزط جاكوتن كوزك لحمسعءاط "هرج ععاععتطت طع قواطع ةتتحنا 318[2.-

 اةعرع عموزووأ 70-39. ]116 86سم عن 702 101عءط 4 ةدعد 1[عنطصسعتت

 عموع» طمتعاط دتعطغ حجتتكلعكمدصتسع> 80-71. 1عءط 13556 ه6
 عز طتساعا ةطمتتخ جاتتتانعاع 31-4

 33. ]بم جحتتك عرج 85ةةدطحتب 1"ةهتتطتتتت 1121 5*5

 1]نورع 128565 د 102118 186 ؟62؟18ءطغ 5-1. 1سم

 "ع ه رحم حم عدت 111:01 8 ءةودجتج عت عاج 53.عان 116123110 180568 طوعا 6 - 14.

 الاعتسع اطعدتح (اندطحسح ةدصع 15, طمطصت808 21) 5ءط1318, 6

 ةعطسعاا 1ع ةسسعا ممعتسع 85ععاعاطع 15 انتحل 7621ةاتعطلط 5

 90-15. طحت 1خ061 متتطعق ممتعا دتعطق 21: ةانطعتت طقطع زعط

 طمعا 016 2612112, 1122 5535 211 ©159961:عات, 311 1615612 ”56-

 ععالعج تصل ةتسعطقع طمتعا» 0 11160ععاععطتم هم طةووط 7ءزك

 1ةاتكأع 31-220. 1ع طذس دمعط ةعطلطقتت 716 ةتصقأ اتت 1:6256-

 1ةطتعو جاطعتع ةعاط طتنع ةهدط2 815 اتتح0ا ءةاطتناطوتت 265020 39-49

 قمورن زعاط طخ كمعات ةتتعط طمءعط ةمقغعام ةتتك 1615652 262819 ©,

 تصح ظماوءطقلا ةتتقكاتت ءطغعد ت20 مكعاططتعمو 6 ءوءادقلأو دمتأ

 ام عدتوتع لحتسءطعاتكتطتتعح 43-47. 1 [هدعاب عتتوا151 عع آن ة20-

 ةاط1ءاط 7011 اك ءاعأ 54-48 كدسسءطتتتا 1عط ةتتك ؟ةعءاص وام

 اك ورم عإ 77-55: هو عامتعطت ةسعاتط 1111015116 78-16.

 طلوع ل ةععط 104, ةءلصع طتص0ع 107-105, لتع 84

 141-108: هع ةهمخئاعمتتصتتا 146-142. 8ءطسقا دتعطأ ةاتك

 "1" ةدطحتسم 14 - 152 : 217 هز 0 10 761612 161: [كلطططرم الان 177

 157-153: هج ان2ص5 طقطعتت آ!' هطل انتحل 1١1 هطع ه5 155--

 طماط '1'جرصصتسسور اص ظعءداتعب د11 11 ءعاعتتطكا ان20 '!"طقاعتتر, 164-13



 د للا

 34. 8ءاتلل ءدحتصع# 0ع 1 2.

 انعا1ه م لع جانت 2110 طعقاتعطط ةلطتت 28عطط5 8-1. الا

 طقأذ ةاسمت طه 0815111 د 1161561 نلتتتتءطق0ععاتب 1115 ءقمعال

 11 حطمت (110عا-) اك مسمار, نح ةهدصعمس طتنحتصلب انت>20 و ععاطخ ةعابصعال

 مدع ن0 هءطحتتل, 526 ءدتح طاوجلععو 8ءاطكرعتت) 36-9. لع

 عاعزعطق ءةسعتتح 11110186161 49-30: 0165و ةاعطط 2

 ل ةعودع رصتن طتتصموتح انتج اعقسرد[ا هز عودنءاعا ددتك اطتحعات 50-3:

 جددت ةاتعطق دع ةتتصووتسع 117 ءه1لم2 ه1[ 14.

 35. ]مط ءعولتعطغ هتتك هعح (0طده3] 0ع فصطق3ق9 عد
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 1ها ةعوعو متعطخقو طهعات ءةاصعتت 661212158 14-1. ال68

 لرعامرجع عما طتتصص 1ءط, 0888 ةعهاط ةهتتت ط01166 2

 اعوتدتت 99-15 هتك ةططب عع طمتتخ ةعاطمتت 232668 لوطت طنتكن

 11 هطا]غط جذور ناطوتخ لتع ةعالتستسوع /يرءانعاب طتصسخح ءويعءاطما عد

 طقخر ت00 50 طماع ةعاط ةتتعط )6656 48-30. - 8ءطعسمةنا1ءط

 (ةعرم يعزك دهعط) ؟هدذ

 ٠ 36. 1م هتك 8[هةدططتط (هد قعد 8عدتت 50)2).

 1016 1منتن تسلل دلت ةعاتص ةل]5 ود ؟هن: 4-1. خف

 هالهطر 01 ةوص ةماصرب 5011 ةعص 131هةوططتط ةدعومت ل

 1ءاعرتق 60116 هدم دطنص 1وطون 7-5, ةانوت» هع ةنتكوتتأع ةتتعط

 عمح هع 1"ةيسصتلتع 7230 "ءاعطاتعطع 11 هط1ةط 25 13-58, لعطتت

 مماطلخطقت1ع ةتصل هز 16-14. لكقةدسصنع ةعط هكتتت 61,

 عقرتع محعتس طاعالعج متع 610066 20-17. 11 ءحص 1ءط ةتتح

 ]يعاتعج طا]عتطور طءوعاو ةعاط طصتعات كات لتتن 23-21. 1038 اردتم

 طق جمد نعم '!"ةهدكعاعت هع مسمع اة ط تنعدم دما ةطتنعاب 2 ءاطعتت

 طعم تعا جات 110م1 27-24. للرحتس جاتك نق عع اكد 61

 طتسص دجاج ذطصع 35-28! 10دلع ممعاسوعا» حن ©1056 1120 11 هطل

 ةطحتتصص انتحل طقدتع مدتعطق جتتك 511ءط 6161ه طعام عت 6

 41-36. 155 هزصل 016 1ط1ءط1ش6112عوه ععوعوت 37

 57-40: © هرسعتسع ةنطتععتت ععريصمتتتع 16062 55-8.



 -2ا0نيويرعرللا ا

 ا لااا

 1120 1126 طعن 0عوووص ةءاطلععاطتنع 8ءاق مللت.

 1ءط طقط6ع طتتتت, 595 1ع كتتتننعاط ْةعط 615 7013ج 1-4

 1 قرتع 1عط دقق 1معدجصمعات 215321062, 51011064 1ءط طمعاس

 اطبع ور عقط1ة85ع2 20 جعءطع» 10-5. 1ع 01656 5

 لكعصح !مهالعم, هلكت طتعطغ, الونعت 13-11. مةلاعو اعوصص ةعط

 ؟ءما12ه ع2, طتتتخ هعاسعت> 120ع1 مطتعطقزو 1ءاط 26146 هعد

 سدعاسم» 11 1065111عم, طمهعطع ةصح ظعءعاب ةتتعط ععرن مم

 ةرداع]امم عع 16-14. 606155 101 226126 آك15 عع قعد

 صم لكن مرن هعاسعت طاوطس 1ء]اعمدتتمع2 19-17. ]آلآ 855

 صاع ا عوأ7ءءاطق طءطق20عءاك, 1ءط طهطعصم 65 ع60111014 طتسب

 مدد طهعطق1 ءاطط0ع ان عات514 ععوعات تعطر لح طتعططق 20-7

 1هط ةمءاذغ همتسع» 1" هزم 0 ع2 6ه25عءوو2 28. 29. ]ل11 55أ

 هتعاط لسمو 11ه ط1 ءاط همتعاطط ةءطقطلعط 30. 1011 15

 516 هدص 1" 11, 1ءاط 7516 هد 5:215960 ع1 طمتغ اكول

 36-31. لكقطس م16 متعالط ممتن طدتتل, 65 731:6 هعاط 1004 7.

 1016 كءزك 1165 ةطتخ ظععطلط 3115 42-35. © وعر طمتعط 1

 كح ةذعأو 86012, 124عءعءطقر, 006 ؟11151+ 47-43. مس 826هةعالب

 رداع كاع ع وقع116 ع2 48. ]ل11 طقهقأن ةطتتع طاتت' عوق ءطق 0 أن

 1عط مهطتم نلعتسم 7هع1ةممهممعد طعلفعس طتسص 49-57.

 46عدلكمأ, 1عاط ةءطقمأو طرعان هددت ةهاخط215 ةدتق كعصص 7 0للمد

 62-58. 101 طققأذ طمتعط ؟ءعطقططصات 67-633: ان

 ةم116* 1ءاط همتعطغ حصععتتق كعطلععط هله 02 68. 11 ةطنح 011 50

 10ه[ ةطتقأت اتت 1عاط 0210 ءن حاطط ععتتنع 79-69, ]عودت ةلتتت“

 6655 طع1ءا 73. 1طوزص !هعطقطوب ععمععج طمتعا 1586 6

 6116 14. .١5 861 ©6011, ةاثتن 1١١ هدد 0 هن عد ؟ةدتلع ةعاط 1عااع

 لاك هدصعإع ةءاطلقعطكونن 79-76, جموع ][ععتصسع» هجمت 5011 ةزعط

 جا كعاسعام 18"ةهدمدع ؟قرحسعات, ذة 62ة116ط ع2 لتعا طتعطق 80-82.

 38. ظاطتعطق عا

 17 هوت مم © ةانعاأةهد (8ه]عتسق), 0855 هد [اتصتس
 انتل اعوط] هه 4-1. 15 155 مةطتب كتف 2616 طقأ ةطط 25



 - ةكخل]

 رمت ععممستسم» 14-5. ةسدك 6112815 لعدن 1 دا عب 186 هتعاطأ

 ج1 طوع, ةطنخع 5ءهاطقططعتت طءصاتعاعا انتحل 661021. 15-8.

 39 .1آرواد هتك 0عص112116ص01ق1 6178 آد هد ]6210 طفح 80 ءانصعات لك.

 1رز1ع 8ممأذةرما عدن ؟هج ظتصقأ طقاطءاح )عادا ة20 6ع 8ع مطت عار

 عر 1١١9 هءطقع] تسكعانا1 عما ىكللعو 7-1. 11م طة 0-

 عونا نان 15-8. - 1ءط عدلل 10 5 عج انت 226151121 77

 قعد 8171ه 20-16, 0م هرج "نطست*ءزءطعات مطسعات7ت

 34-21. 1 156 ععيموعاطخكر ط[1تقلاا عر طتتلل؟ه]1 انتل 61

 وو 47. 1م اك1ة50 ةانطتأ ل 585111 ه2 ”هدطص 27 ةهاتح

 8ووتسعسما 57-48. (1038 6ءلتعطق 185 اتت18561)

 40. (8 1 ءطق 1 ءاع), 5ءطتللعححسع 062 117151.

 1زلمسعطعسم طه 08ة1ءطر 12 216661 ت0 73866, 1-8

 مساطر ع ءاطسءزتنمم 016 ةؤوعلاكع لك هطصع]112ط 14-9. 8516 عامتعطأ

 ةعرد 15111106861, عدت دصتت هءهلصو» 8 117 ءةطءطعتت 2117261

 عرتونأ 39-15, طلق 5هدصص عن واتت انتحل طلاتتعذ 48-40 هع 101:-

 نمءزط1 نمل 516 دطتخ طوقا طماع 53-49. اطتع طبهتتك كانت

 'ل"رم قرب اعم 100-54. فس 011611 104-101 ]دتتعاتأ 0ع ل 3ع عا

 143-105. طرب طهتتقو طهأ ةعتتح 6'17ه15ط طصتق ةطس ععاكعاتكا

 116-109. 8هزتصع 2176116 تصل 820 عوع2ط 133-118. 5ءّسصع

 ل 20 طتنغاو 1 1-34 39, 701112 611621717185105 هتك 3881 1410--.

 1216 12561 ةددتتعب لتت7:ة61ع ةدطط 011611 154-144. 10ه لةععت

 همامعن :4 ظوءاتسصم» 163-155, ل16 انطا1عو 60610 ططصتص عال

.164-29 

 41. آنمطعو01ءطق هتتك لعد ز1داتكود 11[همىتم طود

 رم مط طن

 ١7 همقلعأع 851ةاانع 5-1: تاتنطعا» 00م6 لتع ععا166أ56 طلت

 19-6. 1ءط زاتمعر 1هافطقاةط1ع 21-13, ]ها 15 22-5.

 036 1ردصلم تت نطع 39-36: زعكورصء1م ةتتتتءطعتعطعتط 16

 64-40: 1ع 516556 516 جتك ةةتصعاتت لاك حطت 0061 5151 8

 65. 66 هنه» تسعتم 111106861 6. 5عءس '!عءاطعد طمتت عد

 11 هزطءطع» 143-68. 1مط 068 85ةةدم12658 144-30



 خا 1 لل اح

 ]نوزع مه ةم1ةءاطع 11721, عدم ةلطص 6ءقمط1عطلا انتج ءاتح 31206161,

 مدرع ةطسس كتعمطكر, 66106 هدم ةلطسسص دتعاطت 2ع6ه5ةعطقوتت 154-73.

 1ررحتتم ةؤتستسا هع هتصص ]01160 جنح ةتتك ال1 617 ةد , لعاتت 601

 سس مودع 120 الاتتتصو عمعور 016 1"ءتطلع ععطما؟ عد  طقأ

 9930-194. 1"طنعاط كعهد اكسس ةدنوتتن! 221-232. 5

 656ه طتلقت هع ائ1ةهدلعج 233-939. 117 1 1365 12

 كسك ا ةةرمتسمع] جدع ءاتا ععوعاتأ 245-240, لتمتتم 1285 علو

 "طم »ءاطعتكر هات و 2354-249, "1"ةرمتس 188865 متعاتت طمتن ةلعط

 ةرموقوو» 264-955. ]ها جالعتع طهافع ممعاسع ط[ماظتتمتع: ةتتك

 1[ هرم 1عوار 0012 06 طعاتعتت طتتتدأ 1206, 016

.265-52 

 42. طم هتك 81151 طع 312.

 ااه ةتطتت طماع طفت 3118 156م 1'ةاتطعر ت16 56

 11 نةةعءدط ص 16161 11-1, جدت كلت, كعتت ةللعد 06و, 81131

 17-19, مه طمطعتت» مطمن ع ةأغوة2126 25-185. 8ءوءطعملكع

 رمتعاط معاقطلتعطإل ©6101 ةءطكتت عا, جطعتت طم 08111: 2'2غ--0

 43. 1م عءوةتعطت هحتك 1[هاعمتصح طوط ط0 ءةاسعاتلع طود
262 0151 

 ]ب16 ط ءولعان ص 7261“ اتتتت طعحت ن16]13, 05 1ءط ةطتعال

 8ءطقمصطعت6 عولعملعو 7-1. .8ءطتلف طتعط طتعطت, 0388 1عط

 جرت هاكر 1وان] 561 10-8. لكمطت» لتعط دتعطق هن ةواعط 66-

 معلم, ماتا هع هزعط 5 ه]1585 7 11. 12. الاومعطمفع 6 ١1١

 كتسءاتخكا 1ءط هتتك 051 ععاتت لك ه261>2 22-13. طة طعأط 7610-

 ممصضءدمعو 6 ةووطق 16 طقادتو ةءط جان 569206 ع6ط2ةهعطقر هآأن

 هسا دس ععم 1 ء>61عاععزط انتج ظقطلعع, 0067: ةتتعاط كتتتثنط 66-

 مهلا 30-23. آط]ص عمك 2016 ظ6ع0ع 36-31 1056 ةعط

 1[ جاعددت 7هد ةاكمص ةللمدد ةةدستس 44-37 ددسق ]اقع د”

 رصمتسمع الو 48-45. 1 اعدت طعاكعت, طقأ 65 015 6#أطقتب

 هم طعاكع هد ةتتعاط زواج 55-49. الاعتص طماط 1هططغق ةطنن

 ههكاتتن 60-56: هع حلل لتع طماشتتس# طتعطط

61-64. 
1» 



 مخ لنجججرو»

 44. 8مطتةءطتت1 01كم ع8ععلتعطت ععوعج 0ع ا ةزتاعاتسم ل2

 ةمرسمت» لا 6ه1061 661 ةزطعاتم 112862311126132 01,

 1155 تصل, معدص لعاص © ةطصصعا“ (© 18103) 01علل

 ةزعاب ة[05وه56 57-1 لوس ؟ة> عانس 065 ممتعط, هله ععطقاتع

 1نط جا 16م5 ا هتوءطخ ةدععزتات 12-6. 1011 م162668 50085 00ءط

 اع1 ج2 هر 211128 211 ةوزطر 576212 662261 23طلأةظ 13-1

 1116 اعورصصقأا هن كعصتح زعاجأ ءاصعتح 16652062 فسطقاتعءات 0

 1جانءط طءتصاعا1هم 2 2922-18. 1016 8 ءطت110عم طمهعطعتم ططتعط

 ادعوصلع 33-238. 1عط ةءطق ةانعر 0088 1عاط طتعطتخ 12 1" 215 ءطط 11

 م2 لتع ة6عواوندو طهطو 37-34. 8 ةكانع 1ءط 65 ععاطقتب

 وق 501156 هتف دحمعتسعات ]علعتسعات اطتتتت ع712611 1110161 572

 49-38. طصاتطعات ةءطعم]1ع56565 011 "ءه1ءطل1ءط 43-46.

 ال8 ن0عن5 كح دتتتع 75621ع ةعاطعتطلعهم, 50 مم118856 1نط ه1

 اتتحاعتنح ةطتسم عاج, ان ©155938 511 ©615اةه2 56-4. 1ناط >6

 >16ط4 هط هتتن, 1285 طتعطاق ؟ه12 لت ه5 5-60. 10388 011 1:

 اكتطل دج دمت ةذءطقأ, 26126 0ةعاسمع اعةمعاتعطع 6966. 61-3.

 45. اط0عولتعطط ج15 8ه]1ةهزطسقت طع ةهلتر (0طعاتح» 8

 11دانكمدم 15د

 للزو ةوعد طاتطعقأ[ةااو2ط 8-1. 1016 ةءطقسمعت» 1"

 ةماعأ كانطعت» اح ةطتععتط انت 37-9. 100 1ةعءاتا ]626 هذ

 همه 8و 701 1128, 316 120 تطتستنعانط 35-9.

 الدق 185 اة عصتق70 2عآرموعاطقو» 069-60. 853ج منع5, 8

 كنه ع1 نعلم طعاسمات نط 83-70. 1و ةتص0 ل 01] ة 6

 90-84. 1ءط اعكلهعع )عاج 101612 85 ءاطت7106ةه2> 91-96, 6

 جالعرع ظاتطع» ةاتعط 110515 عم1قم55 101-9 ان20 2216 8

 181116 ملأ طحقتح )3 ةاتعأت 2061 3111 1115146 66161 102-77

 لص ةعءاطتتلل عج ةؤوءاعع20 ةةءطلموو 1ءطب ممتعا ةنح 501

 ج1 6هن0لم2 110-108. طم 06ةةةه]5وهن 111-113: 16,

 1طست تا 161162 121-114. دع 861585 طهط6ع اصمم عا“ 31115 561261

 مءزكو ععوأذوت لمص ات20 ةعاسم 1"هزص0ع هاعقسسملا 122-130.

 الا همعطعسس ةلعص آن2208116ءط 132-131 كدت ءاطتأا 16 ةاتك



 ب والا

 زك ورسع]ةهزنن 142-138, جاه ها 1ءاط 553556 جاتك ةهاصعاتت 17110681

 267-143. 106هز:ة6166 125 متت ع2 6 11 ءتطءطقت ةتح

 هزسمر» 1 عةصلعوم »6 223-143. طد 7 62866ءاع 06 لق عع

 232-294. رتزع ةعطتعةوأ, 1316 طتعطأ, 816 13111612 101

 236-233. 106ه 18861 66156 ةعاسفم لاكتتتت 55611 دقن طع

 201 ططصعأا 816 211 117 ةه5ءهم1قا3ءا ن2 16 611[18هط

.2385-7 

 46. طمطععلتعطلت جدتك 0652 8وطتح 062 661062 01.

 8ءةطصقان ءطق طهعاط 06 عواتقطةهد تحصل اتصل ةطتقوس

 ظوقأمدخ6 ماهعات ةلطتح 6-1. 816 طوعا 12218 ةلتتتر 617 861 3

 جرت 1120 216 12-7. 105 هدا وءومجعأ هل: 507106 1نهط ةتتعط

 طمعط 50 هاا, 016 72611 58316 ةطدتتخ 00هأط 1116116 عه2 13-0.

 28181ةزلعج طنط 1ءا 1عةمعلع نتصل طقهاطع آ/ هدءةوتتتتصع: 701 فملاعد

 31-21: 18ءزلعات ةهططتكلتم ع 1هأط هت 6ط 12612612 11201 9

 17 جنون طحتطست طئتص عواطف 661 © ةتجطقاةءن انتحل عاحدتح ختتاتنانطتت

 110 ظ1ك116ع 1, 26146 1ةط طصتعط 13م16ع» 45-32. 1لات*عط

 رمت طع ؟انفاعات لكل د12 08111 56-46 ماكان انا هتك 1

 لك حدس ه1 عرب 83-52, 016 عج 5ءطتكلموم عاماءطعب 82-78. 17د

 زنط جتتف لع 11 نقأع جنح تعا 5392 1عط 1616281115112: 0061

 ةاتعطو 1 ؟ةتتاعاع 008 17 ةرتوزنتع ه] 87-848. 1ءط هدم ّدط

 هع 1 ةمعصع, ©6هأ6 طقذت طتعط 2 062 الاكهتصتعوتت ةاتتتاتعاك-

 ععااتطتعت 90-83. 170ه ]:1616 2126565 هه ه1 ةءطقدمط» 1من

 اعمرس اطصعتسسوت> 111-91: ةعط طتس ةاتتتعط 016 ١؟تعطق 6

 كر ءزا 76ه ةاتعطقز ءاطقأ 8066, )66256 هاك 119-112. 1تمقأ

 طحقعطق" 1هاح اطاتسلت“اتعاع ج11 016 1ةاتعت> 120-1222 73

 طق, له 816 طمتعات اعوطل ةوطر ططتعاط 3152:6ةءط 0166ه 1عط 561

 دا العطخقو متتندو 132-123. آلد0 ةدنع ها دمولط 80 ]اك

 ت00 طاتعطط7 عر 516 ؟ان06 ه0هءهط 1عه11هم 133-143. 1160-

 هرمز عم طه ءرح ععموط اعاتب 1آعاج 50116 له ءأح هاذ قدم ةةدج 144-149.

 اادتسب ةنتح ان0ع1]116ع 7620612 79132 1125 312 ةتطة2 161 116طقتطب

 1مهنعما] عمن, ©انا1 عم 1715-150 ن1 155 هد ع01ع 1167-



 تا لل

 زدبسلا 176-122, هن 5م620656 ةةتعطلتعطو ١71

.1778-0 

 4. ]بما 8هاعزسقت 8 اود هل

 ادع 186 5هطلغطقلت ع, 016 طمامتسسع: عدن ةسحعاتب 1365 63

 هع اندصتطعس د ائاتتتقن ةزعاط ةهرم1ءدت ععجوزوعار 186 عونوعءطك

 43-1. للا 155 هد طمطعتم ةهللعت» طععاكتسكاو ن1 عوععاطم

 ناعم ةذعاطق هت ةءطخةعطلتسوعر, ؟ول212: ان00 216063 عطق1 :

 هج 75165655 058 طقعاط1 عع, 0ه طقاطع ةطنطح ةءاطع ةفسطقس عون ةض

 مااعأت ععم1355ةه2 44-4

 48. 1م هع 11ه طوص ةاطقاععسمم

 لرورع ةسطاتءأاع ةعوزسعا» 1موتح انطصسح :فست» ةهمانلاط ةطنط أ

 عمد عمم: هم «ةفطتطسم لعد 21 جوط1 عود 11هنا ةتتكماتم ا ءاطعم

 لاكش ١ لم رع مورو 6016 علك ض1 0227 ط6 1

 2012616 16-13: ًالانع اعكاهعع 1ءاط طمعتطع لأ 0, 011 11

 ممعاسعا» 101881 عءطتنوتت 1-6.

 49. ]ب01 ع5 8ةجدطتت ع8 !"ةدطمتنل

 الكمان د ع1 51316561 1262 هات, 016 72615 متططتتأا 181:1:

 طص]ا [-5. الاوهطصعطعس» 15208511علط, 0064 اتت 561331

 10-6, لدحسصضءطتتتلا 1ع ةتتك تنم عع لك هددت ع1 ع2 18-11. طم

 ال" حدص1اطط 5: 65 طه ةاعاط 61 7 ةالععتصو 016 عدد 1اةلقنح

 عمت ةتص0ل, هلع مم ععيصعتمع مااا انت61:ةااناقأا 516

 121 8عمعمط ةلطح ؟ةهعطق] اة, 132161  ععجع1عات 19-325 0

 جعوعع» آطاتلكعت3, آا1ده0,  (نطتتفأوت, 60 12ه2016262 33-9.

 االرسعس طقتتعاب 016 6 ودعا دا 86ملعج» 46-40: 516 ةعاطقت ةتتعط

 ععوعاب ةزعاج 016 8ءطقدتعب 065 اةدرماعاتت اللاأ 3:1 811122313, 8

 17 هرنطع101ععرتو عع 8ةءطخهعاطعس انتحل عدن 117 ءهتاطوتت 4/56.

 ادم اقسم مح 516 طقوعدر, 516 8هطعت 63-52. آطمط 8

 همعسضمتقءاطعط د20 151عءا1 معد 11 جاعدطط هافتستت 64

 مقتنع 6ةاططقت طقآك اتصق 4ةم162 81-72, هز 1565 هع

 ]روعع عمك وعاتقوجب اتت 1 عا عر ةةرم عت 94-82. كم ماتو ظانطعا

 طتاطوال تم 53:01 جا, لع ط1 عم10عج هذول عتت ةطتت 261 95-3



 تك | سا

 50. ط0 عو0اتعطق ةاتك اا وعاع طفح 3])53»

 1هط معقم هعص متطسلت ءطعم لأ نعم 1-5, 016 186 62

 1كسمصصسعب عمقمتعي 6. 7. 1ءط تح انتح لتعاط 6و6 عا 58-10:

 ل16 ل05 دمقاطعاتا 016 طعاتتو هادو ععاث, /1  ةهدع1 هاتان 01112

 ةءطاع1ءطق ةزعط ءتتص 16-11. آا3ه55 ل1نط 035 طتعطق ]كتمت

 سموا هطع7ع16ه105 طمهعطقط 17. 18. مىط٠طآ7 م1181122 655أ

 م]11ع5 متممع»ت 19. 20, 50 تأ كح 13م1 ةانتع 016 1 6ةاتطعط

 هتك .٠

 51. آ.م0عولتعطق هتتك 1[ودنط 0 (د1عطقأ ات عاع)»

 ادع طقأ هع ءقاتءطع ةكطصسع» 8-1. 1"ةستس'تو 8 ه1 عد

 ةاواطقط لتتع 661 12-9. الاخ 15622835 036 مفسنماتت 0

 ةعاجتت 6و5 0عتصع 11 هطلغاطقأعات ةتتق 13-6.

 52. لاما لعام ا! هرتكوطتتع». 8 طتعاطقأاتعاك

 لورحعات ةؤاتتستك ةاعطب 516 عدن وات ط0 عع] جدتك 8ءاتطور 50

 ةهرع هتك 1 ةزصلع 10-1. 1ع ةدصعنع 098 طماط طمعتطعتت للاط 6,

 هدمت عاتعأاح د لعام ا/022هزث 1716 اند 1ةاق22 11-20, 361

 طعم عوأذع اتحمل ططاتلاع706 طقوم 21-30.

 53. آنمطعوتعطق هحتت 181طقتتأت طوص ةهاعتس
 © 57من (اتستس طقتعسم), 0885 ]2ع مق 611 هدفا ندم

 صم لا ععص01طتمن ةقأ 701561: 08ه 1عاط دتتتح جاع طاص, اعءهزكع تتم

 طعتلف مدتعطق 1[. 1لةهدلع لتتتب 111 511 ههق5 كت طحتعط ه2

 لكدتست772 61 طءقتع]ا طققأ 12-8: نلت هةةوتططت085 ه2 طمطعص

 م طصعترب 088 5ءاطقعاعددأ] اعود ةتتن طتعط4و جططق7وأن 13-9.

 561 انتص8 ؟0هطلعهدعزعا 23. 24. اللات طتلقا# ص 062 1601, 6

 ععاطمت» ءاتخح لوطت» لهدم 30-25: هزع طقذ طتعاط 36عودواتتا

 35-531. للعام 85 وصمم 155 طاع انتحل ةدرماعتن 48-36. الذ

 طقام دتعطكق اعءا وعطف (ةولصطتتت عر, 561862 0116 عع

 جاسسنعاع, طعاتع» لمد ظولعةسعذءدر, ةءطتسصمو» 016 21و

49-1 

 54. طم ععلتعطك دددك 8[ةقادتسو طعص 30 ءةاسعاتلك

 0 117 هزم (طقاهز, هعت ةععتسللتعاط ه0 دتعات, آءط 46



 تلا نر

 رصتعاب هد ل1 281ةطتت 5-1. 1016 1 ند 1226181351613 61

 ةعطسما عاطل عع طمسمعتاتص عولتت 6-25. 116 03

 لعدم اك 15 هن طقانوات طصتعات عتتوتت اخ20 اعوطل عوضه نات 26-0

 اتت201 لتتب 312[1, 1306156 دطحصتعات تتح: 861 ءور ةعاد طقهاو ممتعا ةتتعط

 طاتطم»» دتعاطت ةتح 66606 م: 6ةودعت» عماعمطتت 31آ[-36. 1هطط

 طلاس لواكدأ ؟ةهط دا عاق تصل ةنتعطقو ص 0365ه /هز5 8
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 9, 26 هقْدِص ىقّذِص
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 534 ةقرف اقْرَق
 9 و 7 1

 210 اقوعلا 351 قاتعاو

 248 اسود مه هساد

 قطصاتعطم» خم نصف الآ هزم جات ةدطططتت م2811 عوز,
 تاوطصتسط 12 0مم ]امدومدهنكوا اع1متصع 1 ةهتوءاطتعلعمط عزكعات

 0# هس | 2# © م

 8, 8 اسرهو اسرع

 9, 4 يِئتصو ... ىَكَص
 3 في

 2, 917 تاكحلا زاكلا
٠. 

 57تكينيا مل 1! ظبنأ

 12, 2 ثرارّبلا قربلا

 41 ثراوكلا ُبَرَكلا

11 

 12, 5 يجاونلا نكحفلا

0 0 14, 

 ]دةهطتس عءاطقانعات :

 ٌباكِج دج

 بانحإلا ىَنَحت

 َلاذجا نبذ

 مقادش وذ قدشأ
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 م
 اماو ابسه

 و 5-2 - © 5

 عش اف لا ... فدك

 د5 هه عا نص

 اًقفحملا فكسا

 ادهن ادق
 اَعْرْذَأ ىرْذُي

 اَقَلْوِم الوم
 دانخر] 0 اقبل

 ا ه 3 و 0

 مارخأ/ 5: تارخأ

 َمْدَصلا َعْدَص

00 
 مازخآلا ٠ َبيِزَحُأ

 دل .. فَ
 0 نفشعس ينفسلا

 نّيسآلا مانسلا

 15, 14.15 ىفحت نأ وأ ىحخت نأ

 16, 58 ليلتب علتأ

 10169: |قييم,..... القس
26 

 61 درو "13

 18, 15 اَدياعَق ... اََقَع

 61 ادداوللا ... ْتَوَل

 68 اَدُهَلَو ... اًوُهِل

 كل رصغ نبضه ىف
- 

 20, 7 ٌبوَقرَم هرملا

 50 نصقاو ..::ىدضأو

 21,191 لشو ... ىتس لس

 901 ارِهاَمَس ... ْوُمْس

 28, 0 ريسألا ىرهمسلا

 198 رَدْيِب اهذَج

 04, 37 سادرم ... انادي

 28, 6 ِسوُبْلَم اًبّدلاب

 88, 47 اَعَمْرَأ مرعب

 131 اًعَمصآلا حابصلا
0 

 175 ةبضه ىف ةبضغو



 د شلال

 1ع اعمدصصتع ]عادا جان لع

 161153115 ءط - 5531151518 ءط ع2 لأ 685

 0عو جادومج عما: عطف آأ' هم[ةعات وندعو, تطعم ؟ءاعطعتت 116 61

 1ععوجلنءطقعا» 11138588 120 11983 6 ]1
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 ةماعاع جان ؟ةاطلعات, 016 طعومرج لعدم معاعا درج 11 ععطخشطتنسلت ءاطح

 اععزذورد ةعزس ممءطغعد, 516 5. 2. 060. 36. 40. 41. آ1طعاط ط6

 ه2 ]60ع22 01656 6601ءطقو 016 ©هطوأنعا> 716214 5 ١

 ععجقاطلا, هلهم 200 ٠7 وعر عمور 11 ةتاعممولطل هات

 ؟مز2> ةهذكه 100 ؟ةدتوود هداهم »*ءءطعت ؟ان06. الط 117 هع-
 1حوداتص ع عدم انجح هع ة2ةط1ةءطع 8ءطتعاخاك ءاناععا> 1161هلل 701-
 لعمرسسب جماع 11 ةرتنعت, نطو 1ع اح ةامطقاطءممعطعت» 101
 016 هانم 70[ عمدمتتس هال عدن ختتقن1361عع 111 1120 56156 23 ]و

 0085 01ةةعاطعرح ةدعاط صح طلتك طفت 200م1, 12 01627 2

 هع 6 جاغعد ط1ءطغم»», ةنح عج 36]1101550402111, معمق 181

 ]خوه طعن تةمطعتتخ, 1:1'هلعل7 انتل آكل1685 61218813 60656061
 اناطءعطقتترجا متعطغ ةسهعتت هع معا دانت" ؟ةدنعزت 21. لوا

 لوتس همز دتتل15 7ععماج اطعوتعطع ةعا طتعص ؟101عع206 ةط-
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 ملل ح ] 2 - 11722313) ة

 حرر ح ةمخكدنون (6 039325). ]13 2 ماوس (6 ك7

 1 د 1م25210315 (6 01.

 11 - 13د طعصت 200 عن1, 05 ءطتكأ

 ] د ه2 (6 03.).

 م] 7 8. (153م 200: ه1).

 طب د 10132 200 611

 رج حج تدطعت»» (6 039.).

 زور 7 ةساتدمد ةروومقتع (6 ٠.039

 لإ د 'هموكد فمر ءسلتع (6 039.

 لو د ئمصقط1عو فخ ممءودلتدع (6 019.).

 مها ع 2110720081135 (0004. 26201.)

 روج 7 21105504. (000. 71200.).

 رم د مسقط11 عوه (6 01؟.).

 مع د 21ةههططقعو هن

 ل كك

 مب 0 ح15

 ع ا ح مطعم
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 1. 117 ةراعءان دتتق هاو ععدقدسأعب 5 ©6601ءطغعمب 016 د لعد

 ج2 ععمععاجءدعاب "5ددطصسلاتت عمات 1120 11 هتاععت 2165

 جارا ا هطاععرحتعاط ظ 13, 1.

 أ 1["ءريعدت قصص ةعطعتت (ن0161 لعام 16و56 8 23,6
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 ظطأ ادمونه 0 (طتعسعا) ع ظتووطب ةؤةتاع ظل 31,3
 كَ

 كيفاق آراتئود ةءطستعلمد 18 23, د

 لاكأ 1 هع لكأ) 1155ج ه1: عب ع © ةطعط ظ 22,2 203.31,41, ل1152.

 سعب 1 761238أ ةءاط ظ 26, ٠
 ع

 ىاَب 1 011 عععد ةءعاص ظ ق1,

 سعي [ تتق]1ة1112 (آ1'ة5562) ل 16, 4.

 ٌرتبم 1111 هطودأعم1 15 98, 54

 طسيم 11١ تكور 216366 8 31, 2.
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 طعب 19 هد مءزغ ععطعمب, تسيفءطق»تعي "ءلعص 8 31,33. 32,89. طاعبا

 رم 20, ك4.

 البإ ظامساععو (اهصق) ةءاععد ظ 19, الينا اتساع ءزنت, ]قلع
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 هوزص 1 13, 14 (مدتن» طخ 16, 8 جِدَبْنم)

 سلب 17 ه5ذسسعم ىل 16, 2. سالبا 1 14, 67. 24,41. سليم

 ش 0

 طالبآ ة:مدكعا0ه, 8طودعد 1 31, 14. طَلَبَم سنك 8ةسعد 26لعع
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 زهب اكساتلاع ةتتكاوتلعت 8 23, 5.

 زرت طفمسمععملةراةءاس, 5ءطلقعالتتق5 8 23,



 2 ١ 11 مو55. 12 !١ هط]واذد20 ةةزح ظ 23,14 ا 0000

 ليعارومفتتس 8 13,292 1 4 28 592 نع 7

 هرمون ءاكع (01: 1 م6د:) 1237 0

 جوماطقتتعد, 1[ عمل عدمءالقع 1 23,

 11 ةةدعد, اةدرنصع» لل 16,

 517620 مى 16,

 ةقعاطعت» تمم عطس 1 23, 0

 17111 ءءارخ ءرمانععت, دنس لع طعاطتتسععت 1 13, 4

 طقوءواصتع (1"ءزعط) ع مءالتعب ؟011 ل 23, 8.

 112م1 تراك 1-2607

 جاططونعطعاسل, 2 23,

 17 11 ةطتعسوععاب ل 23,050

 17111 هقحمرر ][موؤء20 2 (طعفتاط قط أ ظ 26, 38. 40

 111 ةماءاس, ت17 (ذسعود) ذل 16, 3.

 1 ذم كمدنم, ظلكعت ععوتطعس, ةزعا الاتتطع ععطعتب 1 31,

 11 1١ ةنلبنعطعسب ةعابتعل تقنع عج 256101 عاععتأا ل 1304

 11 نلسدساطعام (كوعطغ ل 16,

 طقت1ةء20 لل 16, 12.

 اددعؤوردب طقتتعا آ 23,14

 (16 ع5 خت وأوصت عدو ع 800ه آظ 31,12

 ادزءعاعءو, 1"1عتقءطتعاعءوتت ظ 13,10

 17111 ةزعاط طا:ءلاععد0 8 13,2. ذل 31,84. 34, 6



 هك ٠ و

 كح هنوزكمد دممهعاع»0 (؟؟ةصلع) 1 31, ة عوةانعزكا

 (7ةوعءم]) 5 31,18. 13, 65.

 طتضم 1111 طئمكوطموتنعد4 18 81,

 جال ج1ءاع20 (ةسععمدات0) 12 13, 6.

 سوح هدتص 5. 15مم ةتسلعع70 (؟ةعو]) خذ 16, 4 لليخكم 11118

 لعقطقو 1 96, 6

 ءاقوخ +011 هد ]كشك وح 8 13,37 1

 سخد 1 ةزءط ؟ءماطتعءطعد دق 101ءاهعطق) ل 16, سس هات

 ععواتسلععم 2 ل16 1106, ]0ءزمذؤوزطع) خل 16, 9. نييخد

 طقتتما:ةنط ل 16,12.

 سرد مهرحوتمءطغ ل 16, 5. 2 96, 46. 54, 15

 جاعذإ 117 8ءطعقتمدع, ]اتساعا 1 13,19.

 ريلد ةاوت”اك 0161 28 زمالذ هذةرتالعممءطتع 18 23,

 جامذإ ةودسسطعتا, 3ةسسنعمدونم 12 13, 3 (يَمْدُم طه 2 د. ه

 ان0 ةتنتعط ةهدقأذ طقتتتف).

 غامد (035 © ةاتعم) جءتسءاطس عاودت 18 23,

 سقم لم هء1ملعد (ةموصل) لل 16,

 جالمود 1"هونعاععزك, 1"1ءتمءاطتعاءعنت 8 13,4 يحمد 11 ءزوعطتع, 1عوأ

 ةتاتك ةهاصق 0ع ا1عععدل 8 13,4

 سهدأ هنن (ةدسق) قل 16, 97. 10 96, 5,

 با رذآ ةمازاتدء (لعتت ]رقطصععد) 8 93,6 1

 عباور هدص 4. '1'وعع تمطعد0 مى 16, 4



 اككسا بر لا يت

 ىجر 117 نطوحندعود (سنتن ىلع) 8 23,17 1+.

 زجر طءوءطتسرما عد 1 23, 4

 سجر ةسسوطسعت0 (117هالعمرد) كل 16, سا 0355. لل 16,
 ر

 82 2447 سجرم ومو. 19 96, 6. 30, 56.

 لجر طتستوةتانو5 ب 31,
 ه-

 ىزر 11 ةزعاب 1ءطصعسب طقاغعس هج (مصتغ ىلا) 28 23, 7. 26,

 جاعزا 11 7هعءاععد (065 ظانتتعو) 8 13, 0.

 سعر جانا ءعدتع, هوعاقمأ أ, [ةطعذدتس طن 26, 0

 بغارت 171 11125 ءزطعتناتطص ع, ةحنق لعاطتطتتت ع 8 13,

 ءابقر ةمقطعا» ل16,

 0 6 ءورتسسع, انفتحت 1 23,0

 0 ةزعط متطتعوت, جانعاكعات (نح 536ء1ئطع) ظ 23,00 زيمرم 2

 ةرعا تتطلب نت ععلت11014 ظ 23, 28. 55,

 2 عال, 161 4عطاع ظ 31,

 جوس ةعءابسمعاطتعت0ل (ةسععت) 8 13, 2.

 3 طخ 17 ةزعا ةرتعوتنت ظل 31,34. 30,49 00 تحسس زم <

 الك 517

 جاَدَس جاطوءتت, 1"ةمعاطقتو آط 13,

 ردسأ انج عوودحصعات (ل114؟20) 18 2 ىَرلَس نسل« ةعاس عا

 ةانعاع طب 13, 5

 نس ةهدتصص 6. '3'1عع ةتسلعع20 ذل 16,

 طقسم انععود طاعزطودل 2 31,



 طّمسم 35 ةنةطوصلاب 105 5 31, 4

 جاقمس 1["اسصلععتتت, © ةرقمعاط (لع» ظعلع) 8 13, 8.

 بس 11150ل 02316 105, ةتتكطةةتتكعم 0 19 26, 15

 لك مص عزءاطعات 1 13,0.

 ةمواك, الاصل ةاكسع ظ 31,31 1+. ل 12,

 ست[ ءدتطتتت ع 1 31,

 لحس ءاطعأهمددعد, ؟آةححجوتنت ممهعاطعات 1 93, 19.

 ىش 1 لد ءطمتةنانعوام 8 23, 14. ملل 9, 8.

 طقسضو, ظمتتططعتت 8 93,

 ططشم 11 نطورتوءاتتنعتتع7 0, ةتصتص3355620 82 31, 9.

 رخمش طمءاطتوطتسءت0, 5ئ015 1 23, 12 (ح رخمض)»

 طيش 11 جنم 1"ةنمت» طانتةكعد 8 31,16.

 ريض 1هداطتسقعمب 1'هماتواععتف 8 31, 8 كل. ى 40, 53.

 اكف 1قرسب, '!"هطوط 8 13, 32. خكق 9.

 جارضا كمولغعم 8 13, 38. 46, جرضنم 111 ةزعط 1ع

 ة115ءارض قت 0 عتع ططعزنع0»7 (ائطها) 5 13,38 (لق5 ا. 71

 ررتتتخ 60 65, 12 - ةزعال دطمتأ ة115عأط71>ءزاءاعح 1! ععاص

 هات [70عوا])
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 سرض طعزودعر0ل ظ 26, 19. كل 16, 50. 0
 < < 5م

 رضأ 128111 ةرد اتت ل 23,4.

3 20 

 ركمض ةاماع, طمفاستتكتو 11 93,13 (حز كي

 زومض ةاثللب دنعت طمتللعد4 (لكمسمءاو) 12 26, 39. ةسع 46,
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 ارسم ععدب 1"ةاغعر زن ظاتعاعوي آخ 31,

 17111 ةزعاط ةتتوتسم لعدن 1مععسب خل 16,9 1 ند طل دتتتن 1.11.17.

 1 ةءطستتأ215, طة عواك ةعاطص ظ 26, 12.

 6ها15 نا ( "١1 ءعجعزعاطعتج) خل 16,29: طاتسمب ؟61:1ةقوأ (8ةءدتتع)

.8 ,926 15 

 1 ةؤماع, عم عووعتت ةعزط (متأ ىلع) 15

 ةصقأ عدن ط1: ءاععاد0ل 15 926, 4 ْ

 عواطلطسءتءاطب ةؤودناع 1 23, 23 12. ى 16,

 عنك تمقطت# ةوتص 18 13, 19 جْذَعُم مكن ن1 10

 امنع ظعلع ظ 13, 5

 مزعا ةانقدستسعا> 6ةل1ع2 خل 16,0

 216560206 (ح 12050106) لل 16, 9.

 ءمءطقءطخ هرتز 7علعص مى 16, 5.

 همزاهرب ع ا[ ةاموت' آل 26,

 نصح ءحسقطلكع (8[ةلعطعد) كل 16, 4.

 اةدع (كاوعاعءعد) ظ 31, 2

 6 ءاقتست, © عووطتنعت 8 31,30. 32, 9.

 ةءاطصقتضانعان مذ 16, 0 ناني هتحساععا عتتس (©6 اانمءا)

 م 16,10.

 ردت55عان15115 ب 56عوات 1 31,

 1 ةحصتعمام (2[ةنءطق خل 16, 5.

 ظودجتسعوا» 8 23, 34. 2,
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 ىطغ 1111 2د0عءاعدر, ةزءط اهيوص 1 31

 جانغ اع هاععااطتنعط ظ 13, 5.

 قيغ 11 تسود, طءمطقتنوم 1 13, 22. 41,953. ى 1,8. 11
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 طسق 1. 117 مدقو. ةؤهلكطولستع ةوتص 18 31, 6.
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 بُهت جوس (3ةمه1) لل 16, 29. 8 83, 19

 سّيقم اكمال 18 96, 15. 4 16, 6.

 0 هذءاسطقت (طتتعما]) خلل 16, 8.

 سركم 7011 اع ةسعماستدأ (0) خ16,

 تارَسك تمولك, ةءطلخم (كعع ةسععمات لع 1 13, 6.
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 ربل فةحستاءاعد, ةسككادسمأءح 8 93,

 #ج 1111 ةزعط ةةدلعس ذه (ى) كل 16, 91. 3, 31. 2 9, 119.

 حاج عوسلطمم 1 18, 97. 58,1

 ال همام, هسلعدتاتعاط (2636) 1 13, 5
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 ةماطتسمعد 0, ةوصلاعط0ل 18 23, 3.

 ةءطخةسمانعال ةءعلتص ظ 13,19 سَعلا 0ساعات هدتاطتع لذ 16,

 ةءطسقتخاعءدتخل (0363ةععا) 8 31,

 ]سمانع هل 16,13. 55,28 (ةهدعط ذص 7 8,11). ةوهل 1ءانكأ لل 1.

 1111 185515, [ةدطعذوتنت ةءهتط 8 26, 23. 32, 78. لل 11,9.
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 ]1 هداة7516ة2, ةدصلطعت» ب 26, 24. ل 16, 54. ذمع 22,2.
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 19 1ةوالسواطعم (8طتعاعع) 12 96, 37 1[. ى 14, 14 ريم 1و
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 رمودح ١1 هعم جطط1ةععمل ع هنلتعو (11'ةاكعر ظ 31, طايم

 1 211 20:11927 11 مل 207 2

 رك طعن وتتقطم]1ع12 (ةناتكق عدن ظت:0ع) آظ 31,44

 1 ماتت. انمطعتل, انطتعااعا ظ 26, 5

 طبن
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 1س ءطقأ مودع, اةطصخ عدت ةدحتتتع ع اةصعع (8ءتسع) 1 31,
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٠ 

 ١ اقيحلا َنوُيِشَرُملا َمِلَع لق اقر مهارآ ءادْغآل لقت

 اقرط وأ اًسِطاع يرن نمو

١ 

 ١ اكس لعكف كسيلاب طلخي

 لارااز

 ١ لهسلاب تكيف كس هواك كلا اهنا ردك ناك

 ْ ادرس

 ١ لاولا َنيِطْفَتَو ىنذآلا َةَطِعوَم ُلاّيَملا بابَسلا ف ىصاعأ لَو

 اا وع

 ان يو ىلا ايس
 اموحرم الو نيباغلا محار ال ان

 ااه

 | انَسْرُي ىتح ٍميِحْفَتلاَو ٌنَملاي انَعْذَأ تايقلا هيلَعَف نمو

9 

 و < 0-2-2

 انيِدْعَسلا مّركأ ٍبْعَس نبأ انآ ١

 رخل

 ىعرلا تت اهرارشلا لع نع



 رز

 دحاج نامز ىف لايع ىلع لهاعم ةبيش ىذ ىف كل له ١

 لفار لك ًاكبأ نإ َكوُجَرَي م

 الانا

 || ع

 ارِتاوَج اهدصق نع اقساوف ارِثاغ اًروغو دجن ىف نيوهي |
62902 

 ارثاغ اًروغو ِنِن ىف نكلسي م

 ااه

 زرم ريتك رع ىلإ ىؤرأ '
4 

 اا 0 رشرعلا ماسي ال نءالط ةقلس ليلحت قلس ١

 لال

 سسئرلا رومألا ٍلالْجَآِب وبنت نيححلا ِكارِع ىف نارك اَمْوَي ١

 لا

 اعِتار ٍقيِقَعلا ىياو ىف ثْنك ْنإ |
14 

 قيعن الو سطاع نم ىوَتْلَي --
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 1 ليل

 اراختفأ بابشلاب َنْلِقآ ٍبْيَسلاَب ٍرْيَعْملا ثماشلا اهي ١

 اراعم اًبوَق بتابَشلا ُتْدَجَوَف اًيِرَط اًضغ بابّشلا تسيل لق 6

 جاجعلا نب ةبور زجر ناويد مت
 هيلا ةبوستملا تايبالا عوبج#و

 هللا نوعب

 يلاعت

 :ةعوبطم يتكو يسن ىم ةلوقتما و

 ب اع لا تكا ها حاف 3 هب

 يىتشم فيصم ظيقم ىقب اذهف تب اذ كي نم ١

 لملل



 م4

“| 

 اَهَنَصُم ْنْكَي ْمَلو َُمْهَنَص ىَهَت لَو ُهَدِشْرُم يَصَع ٍراغ ١
“| 

 1 كاتولينا ةولعلا ةئري يبل زآ »
 ردع ةَلقبَك ٍةَلَقُمَو ىكرلا رطتلاب ىنَتار لق ه

 فضلا ىَلَع رْيَطلا ُعِقاوَم ىبفنلا نِم ىىنتَم نأك
 ن
. 3 

 ىوطلا ىلع يفارشا ٍلوطل 4
 لماكلا [.وع

 عّرمت ةبيبنلاب ٌلِفانق اوُجَدَح مِهُيَلَع ماكظلا َسَمَد اذإ موق ١

 ليوطلا | '

 ٍلِكاوَرلا ٍتايِرْغَملا كص ِهْيَيْحِب ْدَّرَطُم ٌبأَج نطَبلا ٌبقآ عابر
 ىِناَيَكَر اهب الإ ٍةَيْ) الو اهِناَقْعَي ٍةَدوُم ْنِم اكرَت امق ' ه-

05-7 

 طيسبلا 7
 ُبَرَكلا ةتاخ امهآر ام اذإ ىتَح اهجتام ,ٌنَج رَمِب وْلَد اهنآك ١

 ه-

 ُبْطْرلاَو ءاملا اهْنَع شن ٍةَجَأِب ُهَل بك ِفْيَصلا ُناعَمْعَم اذإ ىَتَح ٠

 رفاولا [ءال

 ليِدعلا صقَتناَو ظحلا بكا موق ل ل ثتوملا ام اذأ |
 5 © س

 ديك انايا توعلا ناك اسما ثوملا قيفي ال انارآ ١



 اما“

 4ه

 0 -و 0 2 مد

 نيهيتمبلا ديت ىف تيت |

49 

 يم 5 ا هو ع

 نقتيلا نيوحلا ف نضرعلا شيب نبرم وبلا ىازرشم ١

 ىِنَصو اًميف جاحكلا َىِناَضَو م
4 

 نوفشس ٍبِقَتِرُم ىتك لك ينوفجلاو ٍفارطآلاِب َنْلَتْقَي ١
411 

- 

 افدوم هييسح اعباقس 'انطيم انيل نارا دعو [

49 

 انالق هنثآو انالف ىرخأ  اناويد اندنع ىملسل نإ ١

 اناسحلا اهّنْيَس ىرت ىهف انامر تربع اًروجع ثقاك م

 اناَيْبَظ اَهَبْشآ ٍنْيَرِحكَمَو انانْيَعلاَو ديجلا اهْنِم فرع ٠

 اناّيَّنلاَو سالثالا ةتاضَم اناَسَح اهي ُتْنَياد تنك لق ١

 انايقلاو لضآلا َعْيَب 0

 وءو٠|

7 

 انّيوتْفآ اهب ِهّللا ةوقو ١

75 

 يهتشأ ام الو توه نم ٍتسْلَف يهتبت ْنأ ٍتْمِش ام ىهتمت |



 م1

 هوس 6< هَ 20

 ةمجوا وبك نامصلاو رجح او م

 را
 ةيككت ديِيأ عّجرأ تقتلا اذا 1

 ْهُمَرَأَيَو 5901 انلاغأل ةلكسوال

 ةمزهتو اًوكسَع سيسس

 3 و<-6 د5

 ©- مز 5 ترجح 0

 .٠ «تتبحتت# ةيضاكخ ' نظم قا 114
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 ٌهمَلْعَي ال ىِذَّلا هيف ىقترا اذ

 :ملظي نم ةعيِطسَي ال رعشلاو مان

 نبت ىِدنِع اهل نإ اَم ةّجاحَو
 ْنإاَو ىبلسا اي معلا تانب تلاق

 نازحإ اهلوقو هل تلاق ١
 نادقلا ىيفرا اتبا اير

 010 3 3 - 3 نع 5

 ةبيد تداج ثيغلا فيفح فح

2 0 5-2 2 595 

 ةهبجات ال اهل نوككتب تداج

 لل ع 2 0 هَ -

 همدهتو افدنِخ ىَنَبي اذ ام
 6 5 هل ا 2

 2 كأم 3 ىف هنا 3

 تراو "ا وع ه9 حا ل ا 56

 همذق ضيضحلا ىلا هب تل
 0 هوو م 1 :ن ب نصح ل

 هيكعين هبرعي نا ديري

4 

 تت نبي < و 6 ٠

 نّرحلا ىنيِسنيو ىِدلِح لسغب
 0 2 0 ع 5 0

 ناو تلافق امدعم اريقف ناك

 4ع

- 50 

 ناك هَ لوقلاو ةورذ

 نانُيَعلا ُةُمَعطَت ال موتلاق
 ه- و < نع

 اوفو“ هقوفا ضوعسللو



 مهوب

4 

١ 

0 
 اموديق

 قى هه ذك

 نيرا ديلا ردقلا َنَعبآَو
 ا دل نموا
 اموُضْيَقلاَو ةهنعلا طخو
 اييركتلا ترحل ول (ئرت كر

 اموسْدَم وأ بكوكلا وختم

 اميفن ةَيِش اهاَسك اًعصَر

 اييِيَح تّمَلسأ ىربع نين

 امييْبآَو بأي يثرث َىْهَ
 اييلسلا كعوف ةيلاس

 اييس دجتسا رهذلا اذإ ىتح

 ايينعنلاو رْشَنلاَو ةءادر

 اييضحملاب لادخالا كح

 امبرطتلا يَوْسَت نم ُتْقَيَد

 ايِئاد اكلم ٍلْذَعلا ىف َتْرَتكأ
0 

3011- 

 ىدخ
 0 ع ه 5 هر <0

 ارو

 ابييفت ةقلخ ىف ىرت اليَع
 5 ن- 3 بل 8-0 0 27

 اموشيخلا َبِصنَي ىتح ضرعي

 امونتلا فنآ ام اذا
 اموطرخلا 2 0

 وءر 2 بيا 6

 اموداَم يدنلا باشي اضور

 © ميس

 تعبرت

 ابيِخَي ناب مه نإ َنْيِخَت
 اييِطَحلاَو ماّدغلا ٍفَعَر نِم

 اموطُصَملا بت َنِيِح ْنْئَ

 سيرحل لا
 اموغولا ُبْلْطَي ْنَم

 اميسولا َبِجوَتْسَي كيلا َنِم

 ابيِقغقلا مقغلاب ىَقَتْعَيو
 اًيرموارده اميلي ناك

 انب وطمَي

29 

 را وو
 حس وه ر
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014 

 سن 0

 امود نَم اهي ِجْنَي ال ءامْيَت

 ايغْيَقت نإ َنوَعْرِي يوه امك
 ايَعْذُم مييق ّرِع لوي ْعَلَو

 يجلد ب نك
 10 ام ا

 اًمَمْكَلْصا ام اذإ ساع لماص َنَع

 الطب را نآنلا كغ ال

 امعطعلا مْ رادع دهب

 انالوم ليك مس

4 

 لل مير

 اييمر ثحكبصأ تالزنم نمي |

 اردني ىلع كاذ ىَرأ لَقَو د

 اا
 اموهيهلا ّبَصقلا حايرلا ره ١

 اموهنَمل ىَصَحلا راذلا ىَنْمِهْنَي 4

 ايَنْعُم ٍنانَب فارطأو اَلْبَع
 امَّدُجَأ ضابقنا وذ اهالع اذإ

 اياك جوملا ٍلالِظ تك
 ا ا

 ايَحْنَتْسأ قيرطلا هانْيَرأ ْنَمَو

 ابغرلا فونألا هللا َمَعَراَف

0 51 

 وعلي سانلل

 م 1 بسح ردا اذيَع

 بح وق ضرع نع لزا غلو

 ايكنآلا ّلَحآلا

9 2622 

 ابيظنلا ٌعَفْدَملا ىّصان ثْيَعَت

 اميز اهي قِرادَآْلِلَو
 اموُجَحَلا يَصَحْلا َنيِرْذَي جوُهلاَو

 0000 اح امانا ع



 امك

 ار

 افعل ٍبضَخَنلا ِكِقَكَو مماتْيَتلا قّطنيلا تاذ لاه اي ١
 و 5 ه 5ر

 ماشلا ٍدَلَبلِل مهتقاس مايحجلا قّئاوس نكق ناف ضن

 مالسلا .ةجث مالّسلابق ه

 مه

 مد ىم جيد

 مشمس مس نيب نَعو مسْهَسي ىيلسا مث ليلاسا اي ىماس راد ايا ١

04 

 متاع ةييافلسالب تيا ا تاس
 ْمْرَهأ ىلايَللا لوط نِم ثذكت مهوملاو نايسِيلا ىنَبار لق د
 ْمَلْسَيَو ُهَلْوَح ىهاوّذلا ىوهَت ْمَكْنآلا نامتألا ٌراَمْرآ امو ه

 اومَوَس ام اذإ ىنيراجت الو ٌمهسلا كايجلا ىب كبت نآلاك ٠
 مَتْشَت ال امك سانلا مَتْشَك ال اوُمَدْجآَو مهراصْبآ ْتَصَتَو ؛

 4ع

 © < ه- - 3 -

 ميرضنلا عيشي امك الش ١

4/1 

 اًمّطغلا ًطماطغلا َتَدَعلاَو اًمطسالا ةلظنح نم تْلَصو ١
 ناخا ه3 ك5 قاع 005215 اا 22 2-0 تاو 5 0

 ايكضالا قلخلا بحي ايخض اعتيبصأ  ةليكحخ تفتك ”تسويك «ا



 املأ

 لوقت امك عار يف كَل ْلَه ليِلَآلا كَل ْبّْكِذلا اهّيآ اي ١

 ي2 و

 البوم اهب اًموَح اًمعْنَو |
 الجر ناي ليِذنِخ لجرا 6

0 

 الداتح بكض تا ناك ٠١

3,14 

 م«

4 

 الكي ةارق حاَيَم لك نِم

 20 م 5

 الِمايح يلا ٍةاوُهَم وجب الكابتلاو قابزآلا َدَقَعَو

01 

20-9 

 مكترملا ماكر نود نِم ناكول ١

 م

 مجولا نامصو انهنلا لمرأو

 ملِكلا عجراهي بكرا عَمسَي مْ معلا ٍيانغأو ضرعلا ضراعو 5

 منهلا مينايه سيواسو لا

 مقدنت الامشو اًبونَج ارم ٠

 هت احر لَيْفَج شجر ١

 ْمَسَع الو ٍةِلْعَف ىف ْعَقَو ال

 ْمَكَع امو اهي ٌباَتَو ٌعاصْنآَو
 ادادلا لقت ةذيرفت انناك

 ْمَهَيَو جاجل ٍهيِف ٌرجار وا

 ْمَلَظ نِم ىِفَنَتَو قحلاب ْعَدْضَت
0-2 

 مَلَظا امهم هب ةياَشُي- نمو



 املا

 اكد

 اهتوُس نِم ةكئار تليف نق اهقيرط نَع روجكلل منت ١

 اهقيِدَص نم ىوككلا اف اهعد م

 كرك

 َرَد الو ٍبَلَط ْنِمب انَدْعَب ام ١

 ,ع_7”و

 كاع 1 للك اس1 كن ا ا
 تت اللا 00 هو 35 0 3 70 2 ضد

 اكاذ كيلعف ليزحلا ىطعي اكايا ىقفلا ىنيع ىارو
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 كيبل ىنتوعَد نا كيبل كح لككسم 4 0 0
 اكن َّف ةمعنلاو قيل | 5 ملأ ىنقاس امر ع 3

 ا

 ليّجِس نم ةراجج مهيمرت ليفلا باكحأ سم ام مهسمو ١
 ه ورزغر 6-2-5 وس و < 0 5-0 6 00
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 نت اعو نع 5 ع 2 هَ م - ل 0 6-2

 هه .مهمهر

 ىلع َنْبآ انالتْمآ َنامِئَلْس َّنإ لتحل ِدِبعَتْنِم ىرُهَي قنا ٠
 1-26 22 نام 5100 مه لذ 5وه بي ه---

 لعفت مل نا ةامكلا ىريخ ال لقنقلاب اهفرجن ال كل ام ه



 هه
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 نوخالا ِديِعَبلا كاذ نم قوخأ

 قَّهْمألا نارَصْرَملا دلك ْتَرَم

 ٍقاط نمي ىتبج نإ ىرت ولو |

 الس نع ةنارجأ تانثآ اذا
 ةفغملا هقثقم اد د

 لعبو يازغم دعب نم

 ا انج لق يتملو
 يتالخآلا َبْلق ٍتاوَعَد اذ م

 درارم قنا لج احح د

 اقرخ قرخ دعب ىرجن ليخلاو ]

 اقفعلا َنْفِنَتْعَي ال عّبراب طم
1 6 

 حدكي ال 8

 ن2 3

 اقْرَشلا انْرَدَب نإ يابن الأ ؛

 اقدنأ نيَلَكتيلا ميكش ال ول ام

 سل مو

 اقنشه ىِدَسُي وأ انطف لمرأ |

 ب
7 

 ع 5 د ا 3

 0 ل قشانااو رشات
 اقفَو َنْعَفَيَو ىتش َنِِوُمَي

 اقَمرأ نهي ُبَِهَسلا اذإ ِهيِف

 اقلط نركَي ْمآ سن ُمْوَيا
 اقّدِصلا ىَلْبُي يّدِصلا وذ ِءَملاَو

- 

 اقعنأ راطتسملا جامججلا اذا

 اقتسفلا ٍلوقُبلا نم ىْذَك ْمَلَو



 ا
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 اناكنتف ىتافَص رهذلا كر نق ١..
 ن0 -_ و نتاع

 افّعف اًعِبَو ناك دق هنأك م

 - كا نت 2 -ِ

 ب 6 ا هو

 نوع
 و ”ةره- 3 0

0 
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 انويسلا اندفب نولبكا ©

 افيرخلاو وحلا عيبرلا نإ :

 و4

 0 بياص 67 - 5 0 3

 لطف تبضغ زوكعلا اذا ١

 ه لو نس

 قيوم لد تاذ يرخال ليعاو س

6 0 

 هيذ تضم اذأ 0

 افونألا مكنم انعدج لنو

 افويصلاو ساّبعلا ىبآ اَذَي

 ىقنلدبح الو اهاضروق الو

 قرحلا نييك يملا نسا
 قشملا ٌطايسلا

 ل هس

 مط 0
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 قرولا نيطاعتي راوج يِديا قرقلا عاقلاب نهيديأ ناك
4 

 قعم لوز وأ حراقب قر دعب عدجالا ,قتع لق |
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 قرد كل ءانورسش يفعل نا

 ٍقوُهَلَتلا اذ َبِهَشلا
 نه 959 3 ن0 نم

 قفضخ ىف هفارطأ قفضختو
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 نا 007 هو ب و5 و ن < ماع ا مم

 نيار ىتح قرفم ىلك ناطيش ىهتنا
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 اال

 ةا/

 -ن

 اغسرو ابعف ايصق ةو | اًعَرَتأ ْلَق اًرخاز ىّمْح ةَكَص اعتتبآ

 ها

 اعِقالَب مهراد تكبصضأف ١

٠4 

 ل

 ٍفارشألا ىرذ لنع ىنتملظ '

4 

 و ه< 0-2 دو 0مل 10
 فوجحكحلا ةلغم ىكشتملاو فوكنملاك ىرادلا اهيااي ١

40 

 فرْثو اهْنيِح ٍِتالْرْنَم ْنِم فيِرَذ اهْعْمَد ىِيْيَع لاب ام ١
 فيصتلا اهِتْوَض ىف ال نسيُمَسلاك فوُذَص اهي اَموَي ىرت قو

 ”اد11 ردخا ام اذإ تنآ فويفاهل قايفآ ليهم ه

 فيِفَح اهل مُهارابخ تلو فيفَش هَل ناقشو منت ١

 فيودرلاو رادقيلا ٌبُكاَرَو هر مل لينا كشر »

 فيرد اهرْيَس ِتالَمعَيِب 2 كولح اهلبق انردح ىنثأ 1



 ل 4 5 مع

1// 

 هأ

 هم

 اضاورجلا ّرصَقلا قذف ِعِب ١

 مد

 0 تع س١
 نوع

 هطضرأ ىف اًرقن ليلّدلا وه ١

 كن

5 0 
٠. 

 ه-

 أ كا 7 0 ا ا 0 0 |
 اظاظفلاو موللا هنم ادا اظاتغم مهنم انبار اكل

 خلعت يباملا تن
 عوعرس ةدوع ناب ناصقكا»

 عفست + :ميقع )تب ولو يذولا ©

220000 

 ه- ن < نم2-

 ه9

 عرمب ناهد نم درو نآك

 مِتْنَلْبَي وآ لآلا ٌقْسَت
 عَطْفأ انُيَلإ ف اك

 بشت اهْيَلَع نأ ىبت الو
 عن انيلا“سنالاو نجلاو

950-70- 

 عفري احلم فيدنخ ىوذ ملمأاف (د
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 ا

 مم

 سينآ ِءِب َسْيَل ِدَلَب ف سيبل اي ِتْنَآَو ىِنَتْيَل اي ١

 معو

 اسَقْنَبَعلا َمراعلا ىَراَذَعلا َقْوَش ١

 عاب

 ةرطافلا» تلا نا الو

 ا

3 2--_ 

 عم

 شوشغتملاب َكْلْيَن ام ٍجاجَح شيوختلاب لاملا ى دن ءاشح ١

68 

 ُصْصَلُملا هناينب نم صمَل |

 مو

 ٍضافضقلا اهِعرُد ىف ةيراج ىضايلا َناضَمَر ىف ىتأ لقل |

 ٍضابا ىِنَب ٍتْحَأ ْنِم ُضْيَبآ ٍضاميإلاب تيدَحلا ُعِطَقَت م
 ضاضخلاب نيز ٍلازغلا َلْثِم ضايبلا ىف كلثوم ننتيل ايه

 ضاهتْنآ ىف وهرلا نمرَتعأ اذإ ٍضارضَر ليقَك ثاذ ءاَّبق ٠

 ضاونآلاو بالضآلاب ىنبذاج 4



 |ا/و

 ممر

 هَرر ٍيِزيرَقلاِب اهّرر ول ُهْرَك ءاعذلا َدنِع ةَيراج ١ 0 6 50-5
 ن هدم © و

 ةرتهم اًضقر ديَلأ تءاح رع

 را

 سرملا قالك سْمَّسلا اهذِقوَت شسّطلاك يتَماه ىِنْنَأَر ىّمَح ١

 م1

 نييوطفلا بغِبغلا تاذ َنامْزآ ١

 يباح نع لئاسلا اهنا "اي يىساتتملا نم كارئا امرت

 نيابْسم ىف َكِرْمأ نم تنك نأ ىنياطشا اوعلص املو منعا“

 يالفإ اذ كفا نلف تنكر املا طش كنا ىلع اا
 0 ا

 عا

 نسوهرد ِكرابَم 0 ه 0 دكا 0 ١

 نسا

 سيل ماركلا موقلا ٌبَهَذ ذا سيلا ٍنيِدَعَك ىموق تدّدع ١

 وعن

 سيرد ِىَلَع 2 مخرلا َلْوْنَم اكان
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 مملوء

 رّوَشلا َباَذَع ْمِهيِداَعُم ىَقْلَي رثح ٍليِلَق نم اليِلَق الا ١

3 
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 ارْسَن ُتْيَأَر امك ُهَمْيَأَر ارضخلا ىَكَسَت روض ةَحْدم |
 ارمخلا كانه ٌبِرْشَي ْمَل َنارِجَد ارعز ةتايواقاىىدم روك مس

 ارُسَت اًرْصَم ْرْصَم اي ٌلِياقَل ارْطَس َنرِطَس راطسآو ىنا ه
 ارثو ىَنْبِتِي ٍراّيَس نب رضن ارْصَم ْعَلَبَم هللا َكَعْلَم ١

 موع

 ارَطُم الا ىوهت ريطلاو |

 مه

 هسه +< و 1

 روف سور ءافيم علتأ أ

 ساب

 ةراسي ىكَعَو ينييبلا يَلَع ةراطقآ نم َرْمآلا ىِتَي لاز ام ١
 ةرارق ىف كْلُبلا ّرقآ يتح ٌهرانب ىِلَّطْصَي الر هشم م

 © مي ل 5
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 امك

 مه

 ينغلا ماه َنوباَرَص ْنْكَو نحلم لك كاقكلا َعَّبَك نا ١

 ٍبَلْصَأ ٍقوع لك ْمُهْنِم َكاَدَم اس
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 ىداغ ثيم لك ظفوحو ىِياَولا تاوّدغ ةلالا ىقسأ ١

 نامهالا ىدط) الإ ناك اما داوسلا كلاثخ شحا لك

 دايز ىِنَب ٍتايِك ىَلَع دايجلا يرغآلاب انركو ه

 ٍداكت ْمَلَو يرلا ّرجامت ِداورلا ٍنَع َنْرَجاَحَت ىََح ١

 ا

 !ديحا ناك دوعلا ى ىنت ناو ١لب لق ام ةئذَب نم ىفك لقو

 ىَدهلا وذ الا ىغلا اذ ىفش الو ادْيَس الإ ءايِلَعلاِب َنْعَي ْمَل

 ك
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 ادولغآو ةناكزآ ثلفاَتت ادَحَوَ اذإ ٌرِم انرنِعَو
 210 أ 2 ادع © ا 2م 6 د2 02 © 12-2 6

 ادوسالا ىقالو يعفالا اطخاف ادي رج ىف لخدا نيك متنك
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 ادوربلا سَبْلَيَو الَجَرَم ادولمأ دب تءاج نإ تْيَرآ ١

 ادوهشلا اورضحأ ىنلّياقآ ان
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 ركتعا ةودعي نأ اودارأ اذا ركتعا ليللا اذا َلْيَللا فسعأو



 ني

 مو

 ربت رجن مل ٍتاحرابو منسي مناس نم يَرَج ْمُكَق ١

 حق الو بييشت رطب م
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 اهقْيَي نأ ىكبلا لوط نم تاك لَك ىَحَتآ ٍبَمام ِنْعَب نِم افَع ْمْسَر |

 من

 قرف ةراخ لْيَفلا' َمْوَو احابَصلا اوُكَّبط َنوُدَّنلا نك ١

 اهاونأ هب انْجَجَهَف اَرْهَد احاجخحخلا َكِلَبلا انْلَتَق ْنْحَك م

 احايِتْجأ مهانُكتجآف َحِحْذَم احازم الو موّيلا َبِذك ال ه

 احافُم اَمَد وَ اًرايو الا احارُم حراس ُعَّدَن ْمَلَف ٠

 احارِص ِدلْيَوْخ وُنَب ْنْحَت ؛
 موس

 ُديِدَك ْمُهَل انْيَلَع اَمْلُط ُديِزَي ىِنَب ىِلاوْحَآ تب ١

 ٌليِرَم هَل ام اًبح ْوَقلاو ْنوِرْبلاَو نوكسلا ُهِبحُي »

 مثوع

 نومكلا داوجلا نب ناوَجْلا تنأ ثوراجلا نب رِذَنُملا نب مكحاي |

 9000 تيا نك ةوشلاو + كرخملا كليم وو قولا ىف كبك م
 ثوواد َنيِنَقْفُملا ضْعَيَو ىنأ ُنوُدْيَم َكْيَلَع جملا قِدارُس ه

 0 - 00 و 2

 ليياكيلا دب تداك فسويو 0١



 اال

 ل

 ْتْيَب مآ ىنلاع ْلَك رَبكأ ْتْيََص اهُْيِذْجَأ اذإ ىلام ١
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 رت 0 مه ن ن < خام ل 95 00
 ثيوتشاف عيب اًبابش َتْيَل ْتْيَل ايَس عفني لهو َتْيَل اد 0

 اه

 ترارخلا زمالذلا ىَلَع ىَبْعَي ١
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 « لس اس

 اتْيَب ٍشْيَرَق نِم نيِمَوكألا ىف
 ل

 اتيتْحِسلا َعِطاسلا ريثت َىْشَو انينش تقَرْطاَو اَعَم ثءاج

 اقوُمَي نآ مان امل: تاك نق, اقوتشط اهيعار تكرتو
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 م هم و ل
 ثععم تمسي هن ىنتعتا ثينرشلا ميرطلا رهفكم 3

 0 6 2 ل ساس | 0 ص 2 ؤربا ©! ع ن
 5 : فا 2“ جأ 1

 < 02 --60- س1 م ا
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 درع جمهه لم

-- 

 منيا ميِرَك ٍيِراجآلا رمغ ميلا دافلخلا انيس كح
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 مق لكر اسيل لك نإ متك
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 ابَلْعَتَت ٌرِهاش ىنآر ناق ابَشِعن اًيمار حابص نمو
 انت انااماقنلج رَصَبَأ ابأَدَت 3 نيك ةادح ْنإَو

 30037 [1- البي انف اًطْرَس, اَسأَوَح .انبابت اًماقلي قدما

 ابّبحَت ْنَم ٌّبِح يِيْذُي ُبرالاَو ابّرأَك ْنَم قوق ٍبراب قِطْنَأَ
 اييَقَم ةلالطا'ةعشاو ابّهْظَص اَتْيَب كَل ورْمَع اشو

 اَبَقْسَأ ِلْحَكِل اًباِقْسِم ءاَرَع ابّككت ميلا شرعلا ِتّناكو

|] 

 ابداغز هرذهت نم اَهَبَرَو ابيداحجلا ُهَقْلَح نير اذا | ها ]ذآ

 0 ال يي ,اروزعا ولا شرا. انيؤاسع ةؤآرآ 4 تسخ م
 ابراغلا َبارُغلا رْيَطلا نم ْرْجَراَك ابهالعلا اهلاعوآ تَعَنَم ام ه

| 

 اهب احح اذإ ٍنْيَقْرَح تاذب اهب اَسر اَنَنَس تّلَعَمْشأ اذا |

 ١

 بلا مطعي مثلا نِم يضم برهم ومع نيل أ ١
 لا

 و ©6-0-

 ثْوملا ٍلاجرلا ٍلاقْيَح ُضْعَبَِو ثوند وأ تْلَقْوَح لق موقاي |
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 اهِتاَوْفإ ْنِم ُعجاضلا يَوْعآلاَو ١
 هع

 بْيَتَت ال تلبقأ اهاعد اذا ٌبَّبب راّدَه سّيْعَأ اهُفوُسَي ١

 كلخ ءاشر هْيَديِرَو نآك
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 ةتايضلا كفشكُي اانينكاانم فاستشلا اَضَعك حارو تَحار ١
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 210 لآ 2 و هب نك

 بتوعلا بعشو كوبنت بعشب |
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 و ا و لل مم 6 ا 0 9

 يباجو يلمع عار هللاو ٍبِح ٍلوقب غليلا ةئيتتغ ١
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 اًبَصْحخآ ام َلْعَب اذ اًِماع ىف اًّبَكِح ىرآ نأ تيِشَح ْنَقَل ١

 ابَه روكا ميرلا تبحهو ابد نوتيلا قوف يبّذلا كر

 ايفا اذا ليسلا ةناكإ اًبَسْبَس بدلا ىتنا ام كرنك

 اًبَهَتْلاَم ءافْلَحلاَو َنبِتلاو اًبَصَقلا ققاو قيرتملاك وأ

 اًبت وسلا باحنآل اّبت 1١
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 اضيا جاجعلا ىلا اهضعبو ياجعلا نب ةبور ىلا ةبوسنم يصو

 أ

 الع لفع َنِهِيَلَع اولاش اهارق بكار ٍصوُلَق .ّىآ '

 اهابأ اًيِحانَو َةّيِحان اههاَوُقَح ِبَفَح ىَتْنَمِي ددشآو م

 ا!( 17 اننآ ل تملا ص اهاو اها مث كْيَلِل اقاَو ه

 اهابآ دب ىضرن ٍنَمَمِب اهافو انل اهُيَنْيَع َتْيَلاي ١

 اهاتّياغ ِدّْيَكلا ى اَعَلَي لق اهابآ اَبآو اهابآ نإ

 هتاشُعأ ىف ُلْيَللاَو هَنْدَرَو هتاقلا نم رققأ ٍلَهْنَمَو ١

 ِهِتابَظآ ىَلَع تاز ْلَقَو ءاج ِهتاغشإ ىف َعَلْنَأ ٍبِشِجَي م

 هتارْفَص نِم ٍنْيَبرْضْضَبَب امشي ةهقازا َّلِإ صولا رواجي ه
 هتازن نمو ِلْمَجلا ٍفئاط نم ِهْياد نم اهّدخَو ُهَنَقَش لقو ١
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 نس
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 - هادا 26 2 ارو هما هيدطو ا تاو 7 4 ع

 ليم لك لوغ تطقت دبا ةندلاك نامذالا د ىرمو
 ا 2 0 5 تح 68 2 هَض هوو م 5و ع ََّ

 دواقلاو عوبلاب هنبذعي هفنلا ىراهملا م ارح اني

 هرولا ٍلامرلا ابو اهنَع ِهَّدَرلا ٍفافقلا ٌداضْنآ لِدْعَك

 ِِقْهَعبلا ٍبرَقلا َلْبَق نْقْلَطَي ِهّبقلا تاشعارلا ىلا فاقْفَت

 دقمالا ٍديِعَبلا كاذ نم فيقلا ىف 9ه

 حاجعلا قي كور ريكا ا) قارووت
 تادرفم تايبا هولتيو
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 ىوتبملا راثك ىلايذا طخ هلا ا»

 د الكم 5ك الا لفت ما

 ةركملا ظافحلا ءازع ٍبِصنق مس
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 ماصغآلاب اوُكَسْمَقْسآ ةاَمكلا اَذإ

1/ 
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 فقل رع ةنغ تل

 اد نيس ولاا
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 متقلاو بابصلا َضْرألا َسَبْلآَو
 ميدلا فاكو لباولا ردم

 مّلظلا ناولآ كريوُنَتِي يلج

 هلق رج ةذم رحب تاو
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 ملثنملا بحر وهو هنع مرس

 اضيا لاقو

 نادوسلا ةلود لبق ةيبصعلا مايا ىف مييت حدم ىف

 ماقسالا سرك ىَورأ نم َكَجاَه

 ماو ف ىلا ىو ْرْهَدلاَو
 ماَيُمَتلا ٌلوُط ءرَملا ءانع نمو

 مارالا مورأ اَهيِداَوَه َكَع
 مايِهلا اهانَص نم يداَيَبلا َنيِب
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 مالفآلا ٍظَضَك ٍلاَب ٍلْوْنَمَو

 للا ارجاَص قاوَدْلَتو
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 ماَرَجَلاِب اَهَبكَر ىمِرَت ءاصْوَخ
 ماوبالا موُبَو ماهلا مئاص نم

 ماَهَت
 ماشخآلا سايق نَع يناعملا َحَرَص
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 ار
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 يلْطَاَو اهَرَع يوكآ ُبرجْلاَو

 نما الا

 يلكاي اَمرَقْعُم ٌةَقرَواَس

 ٍلفحلا ُمْوَي لاح نإ انو
 ٍلْعَملا ٍفاشكلاب ىرشت ُبرَحْلاَو

 ٍلْبَطلا ٍبْرَصَحْرَأَر اهرفْحَي
 حا اوَمَو ماهلاريتكا

 لضم ٍنْيَرَدضيلاي ىكتنا اذ
 ٍلُكآلا ٍزاَوِج غعاضم 0 ْق

 ٍلْكَشلا كريت اهوادضآ

 لْقَتلا ْثاهّنَأ اًهيف ُنَمْسَت
 ليخلا ماخت ٍجاَجَر 0

 ٍلْسْطلا مانقلا ِتاوُبَه ْنْوَلو

 لثفلا ِتالَمْعَيلاِب اهتْرَواَج
 ٍلْبَملاِي اَعَد يداهلا اَذإ وجْحَت

 ٍلُجالا ضاضفرآك ىَتَشَو اَعَم

 الزج

 لعشلا نارطقلاب وأ راقلاب

 ىلتِم َنْيَآَو يذثم ْهَل َسْيَل
 لصخحلا مهَس ثتلضان اذا ىلَو

 لفقلا ٍديِدَش بوحك باب ُلَب

 لمع ٍرْيَغ جاَحَكلاَو تيصلاب
 ليلا ادرار نقلا ود شعو

 ٍلْذَهلا ٍتاقشقشلا َسْجَر درأ
 لصعلا جاجرلا تاذج َنيَب

 لحدرجلا قنعلا ريض ققابطا

 ٍلَبعلا ىَترقعلا سيدارك ىقلا

 ٍلُبَحْلا ٍنوُطَش ءاربغ زوج َلَب

 ٍلُذُحْلا ءابظلاو جاعنلا َنِم

 ٍلْهَضلا ٍبارَسلا ْراَوَم ُقْشْنَي

 لّرْعلا موجنلا فادزأ ٌراغَو

 ٍلْبَس لالجب ىطخَتآَو
9 
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 و.+ .© يصح

 العاف هلجت ملَو اهكيه 4

 الفالقلا ثيِْنِي ِلَمَص ّلكَو مو م

 القام اًراَعم ىَحتُي امّنآك ٠0

 الياَسَملاَو نايرقلا اهي وْلْعَي
 5 07 ير وب 4 5235 >2

 الِئالَح الو اَلْعَب ىَرق الق

 اور قيك ل يع

 ع

 اضيا لاقو
 نيرمعلا نبا حددي

20 ١ 

 ٍلْيَثلا عيلتلاب كترطبتساو د
 هن د 5

 كسك ءانتلاو راه اك 6

 يلصَولا ا عاطق رككلاَو 1

 ىلْبإ تَلَقَو يدقت ثرَدْزَآ اَمَل

 ىلبَتْسَت اهّسار تّرَهَو ىبطِخ 1

 لسحلا نس ترمغ ول تلقف

 ٍلْحَولا نيِطَك ُلَتْبُم ٌرْكَعلاَو ٠١

 يلْبُي ِنُهَع لوط ْنِم اَقرَح 1 1

 را 4

 لضفلا ّلاقم ىِضَْمَأ ٌلقو ىتا
 م 0 ل 5

 ٍلْبَه عُمْدِب ثداج لق

 ذظ

 جو اصلا ِنْهَع ْنِم َدئْيَ
 للمكلا ٍتايناغلا ىناغم ىقاب

 لسغ نم ة ام ءاد ُتْيَهلاَ

 2-6 ه2

 ٍلكعب تلاشت كفنان

 يل ْمك نينسلا َنِم ىِنْلَأْسَت

 يفطفلا َنَمَر 0 1
 لقق وأ ميه نيهر ترص

 ٍلَصْولا راهتلاب يلايتلا َكْلِ
 ىلعُت ال ةّيِهاذ تَقّبَط وآ

 ٍلهَملا د 508 قْبَسك ٍلْعَملا موي قداصلا قياسلاو مس



 الزاغ ندري وأ ِتامذقنم مم

 الساب ارستسم ىوطي سيخلاو مث

 الساكملا لسكتسي ال تاذ لق 0

 التاّيجلا ةَعاّبجلاو َبُكْذلاو 4

 المالُم اًرُهشأ وطي تابو منا

 الجاَملاو ءابلا نطَبح ايل مهرس

 الِفاوج تَرَفْنَعْصاَو بِصْي ملف ند

 التاكيلا ةلاتخت ىف ناكو مام»

5 

 الثازي ْنا راهتلا بِفاري ا

 الِداَعَملا اهَلْدْعَي نأ قفشي مس

 الياح وأ ىَطَرَملا ودعت ءابق "عد

 النفاللش__.الضح !ءقَسك ولو

 الالف !يفيح نلح لك ل

 الئاف وأ اجِنْنَم اهنم ضَعَي مها

 دورت: لنحنك اهناك ند

 الضالَصلا ىيتحت ماوح َنْيَب 0١"

 الداج كح رح ةغاسرأ م1

 القاتت اًفَسلا ٌقاَرَعَر

117 

 الباقلا ةدنع تقالق تءاج

 الياعَر َةَدْلِو يِتَرُي اًطْمِس

 اليارتلا ةَحاَّبَصلا ٍهَنّْيِع نع

 الِغاَد اَمْيَب ءارعتلا نم ىنْبَي
 الَياطَم اَلُصْنَأ ودك ءارفَص

 الِغاَو اًبْرِش نفشان َدَعَو ىوهآ
 لرانألا دضنع ني كال

 التاقلا لاقتسا رحلا اذا ىّنح

 الِذاَج ٍريِبَصلاَك َّلظو ْتَذَط

 الراَجَبلا اهليجي ٍةتاع يف
 الاح اًضوَخ اهنم ىَكْنا اذإ

 القات ْنآ لاءولا اهجغُي ْمَن
 الِكآ اَنْيَبْك وأ اًوُهَم سيب

 الحاكم وأ ٍرارغلا ٍيناج ْنِم

 ةلماتسلاب ياقرص ر[ تيللاز

 الجاس نَرأ اذإ ٍةِفَوَج يف
 الِخاوَدلا ُةَروْسُت ىَرَ اَنأَو
 الدانج نم َعْمِج ائبنَكاَك

 الِتال اَلْيَل َباتْجَآ ام اذإ ىَتَح



 انزل

 البآ وآ ةءام ىَقَبُي ىحتشم ادم

 الجاهم ىكتني نهب جاه اد

 الهاوصلا َنْيْعَآلا نهي ورقي 4

 البارغ ىصحلا قافَح نكرت 4|

 الجال هيج ْق أ مورس

 الفاك الفك ءالُصآلا َلَع ىِقْلُي 0

 الِئابقلا ٌضَرْعَأ ْنِإ ىرك الق

 الدانُص اققلا ٍفِرَح نم فّرشأ 9

 الئاغلا و سكي يكذلا رش ٍلثم ف "ا

 الباَهَم تلَباه ىّضقت اذإ ”.م

 الئالَدلا َقْرطلا ٌقشَي ٍناه ٠

 الجاورلا َبَقْلَمَسآ ٍريجآلا لش
 و همه هام

 المادعلا َتَروَتَسأَف ةنقلط ٠4

 الواغُم امل يومي َضَقْناَف 8١

 الخلاف املس تفحلا يقم مم

 الِمارو اًكَتار ىرابت َىْهَق
 الزاوخلا ,َمْوْرَالاَو . اههيكأ ! نم:

 الئاسقفلا غني نور كلا ن4

 الجاتع ٍلَجَت ىف اهدرطي ا

 الهاب ىسمأ نايرعلا قبالاك

 الجاسُم ُهَتْلَجاَس ْذِإ ٍدَشلا يف

 الجاز ءانِغ اهيِبَقَي وشو

 الواَلَولاَو جارشجلا ٍهيهَن نم

 الفاحتجلا هضيرعت نم طوتلاك

 الضان اًوْنِحَو قْيّيبَصلا َنِم

 الئارلا لاورلا هْيَقدش يم نِم
 اليامخ يف بويول قير
 الهان وآ ِلَهْنَم نع اردصَتسُم

- 

 و 5 هدم

 الصاوَملا طيخت ِتاَدرْوَم يف
 الواوجلا ةَيِووآلاو مسقلاب

 العالم اًعلَصْتَم م اذا
 و < رب م

 الواَهَملا ُبَكِرَت اشاطع ثءاج



 الزاوب اهضكر نم اًنَلَكَي |وعاب

 الجاحملا لج كس ٍدارط |

 الكاف انا نكس اهناك ا

 القاو وْرْنَيَو نيناكعككلاو اه

 العان اًعيِقَو ةانيق تكرم اهو

 الجاَتَملا ىَصَحْلا ناَذَش ُلَجْحَي 0

 الئاصتلا ِهِقْشَم نِم ثتعواط لق ٠4

 الئاح اًنيقَع الا ثتَرَمضَأَو 91

 الياوَذ هلالشت ْنِم َنُكيصُي 4
 اليانَح الو اَلْصُع ال َنْحَكْبَي 0 20-602

 القازلا َعيِبَولا َنْمَرَجَن ىقح

 البارَس اهزهف نم تَعَودإَو 4

 الدارج اهُبالْصآ َةَدوُسِمَم ا

 الئالّسلا ةلوقصتلا َكَديِرَج 5

 الئاثم اًبَّوَش ىِداَصَي وهو ٠١

 التان اّرَمَو اَّرَم القوتسم ١

 الييالَسلاَو صْوَلاَو ىلا َنِه 4
 الفاعم افشل .ءاذك ناكر انا

 الئابسلا فشنك ِتاوَبَه 1ذ اه“.

 لى

 الارَصلا ُعَمري بج رك يف
 الماز ِنيَدَيلا ىدحا ىف ةارت

 الفابملا فجل عالق ىَعْرَي

 الواَدُملا َلَواَد ىماَرُملا َفْذَق

 الكاصلا ّهِظْعق اَيَلو اَرَر

 الفآلا ماحولا ِفْيَصلا رعت ْنِم

 الطارعلا ةّيِعْبَتلا كجيولت

 الضاخآلا ُطيْخَت ٍتاقستم
 الِقادَج ْنَع ٍلْوَحْلا َدْيِل َراَمَو
 الياعّرلا قولا اهْنَع َراطآ
 الماشاعا | ذ وح :!اهلني دوج

 الِئالعلا ْرِذْعَي ال اهي ىود
 الِقاصآلا َلَبقتسا ماصتسا اذا

 الوادجلا َحَيَهَأ ام اذإ ىَنَح

 الجآَيلاو ناطقولا فلاخَو

 العاش اًجاجأ ٌفّيَصلا َقّوَحَو
 الياذ يويَصقلا يَدَهَن ثَحْولَو هدام هه اس 6
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 الثاف ثذكو يلوق نم نب ال 4

 الك اور اكس هتف ناكعا 1

 الماك امو نيو اهلي ىوقك ١١

 القاسلا ُبيِجي ٍلْوُط اذ َتْلِز ام ١
- 
00 

 الشاو اظَح ْرَهْنَك الو تّماق ١

 الضافآلا كءابآ اوُذَجَوَف 04
5 

6 
 الذاح َسْيَلَو بْيَعْلاِب َكاَعرَي ٠م

 الجاد اًرسَو اًنالغإ ءاداع اه

 الور ألا غننتما» الور قا

 القاقعلا ىِغَتْبَي غاب ريوعت ١

 العاس اًبيِحتَو 2 ىقبت 4

 الجاطلا َءانَقلا ىَسْكت ٍةَنْلَب ْلَب 0

 الساع اَجْوَم سْمَسلا ٍباَعُل نيمو ان

 الجاضو رم امدح ارق اهم

 الئاقحلا ٍتَّمطْصَأ ضورغلا اَذِإ ام

 الكام الو ارك سّيعأ انو

 القاو اَلْيَو موُبلا وُْدَت ماهلاَو ا

 الكام ِهَِقْنُم ىَحْحَصِب ىّرَت امه

- 

 الصاو هذجن نابيلس ميي
 1 ا

 الطام اًبوذَك ىقلت الو اًرْيَخ

 الئاحبلا ةداسلا لعت سيق

 القاقت نكت ّمَل ٍِتاِهّمْأِل
 ديال اربي ال لاحو م ا

 ايكانلا هرهكلا كاذ ىأرأ نإو

 لااا را ةلوفي نأ نبال

 الياقَع ْتَرأَسَأ ىّنْح ِدْزو نم
 الساط ًالْسَط َةاَموُيلا ْعْيَقت

 الِفاَصَبلا اهبادخآ ْنِم ُلَقْصَت
 الماو للا صلقلا اهاطم وطمد

 اليارم ٍةرِش اذ اهتفلك

 الِطاَرَبلا ٌفَجْرَتْسا قيسولا اذإ
 2 ه- هم 1 سمس 0 سس

 الواَبَس ِفيوست نِم طاش نق

 الِتابَم هتاماذك ٍشْهَن نم



 ّء 5 225 0 ا ٠ سم
 ال.باليلا متكي لإ مس باتاو 7

 0 عرس ناضل

 السان اموَي عجرت ةليلو ناس

 الماع وأ ىتقلا لامغأ فكم ٠

 الجالا كيِعَبلا قاس لياق نم

 الِياق يلايّللا راركتي ىفك 4

 الفاغ َسْيَلَف هْرَملا َلِفْعَي نإ ها
 الِئاضعلاو تاَدآلا نَدآْلاَو مس

 الساب اًرْهَدَو نيدلا بتق نم ٠

- 

 اليارقلاو تلا ىَضْنآ تخجلاو 4

 الئالآلا ىكتشآ ىنيوت نإ لب 41

 الِقالَم بلاص نم ىب ناك وم

 الِصاَقَملا ٍبَكرلا فاضر ْنِمَو 4

 الِجاَرَملا لَحْرَأ تارا لقف 9

 الِفاَرَملا ُلَُرَك ضيب رز وأ 1

 الراَهُم اًبِعالَو اًطيتفم
 الهاجلا َءيِفَسلا هلل ىقك َنَقَو ٠س

 الِئاَسولا ينلطُي ىنم ىرتعيو اءه
- 

 الخابلا ىرعبصلا نوضغبيو ٠

 انزل

 الِئالقلا ججيجلا تجار قفا

 الباق ىتذآ ماعلا ٌىوَه اَذِإ

 الجاعلا بيرقلا َبيِرقت ردقلاب

 الِتاَعَملا ْلِيْفَي ىّبْحأ ٌرْهَدلاَو

 الياخو َةَنِج
6 0 

 الِتاَحَرلا ىهتْشأ ىنْيَرَت نإ ُلَب
 الكآ اًَيالَّبلا َبالَج دّرْجَأ

 الحاق ىَسْمَآَل ليفلا ٌبَكرَي ْوَل

 الِيازَهلا ةَنَسلا ٍمطَح ٍلوط ْنِم

 الِجاَبآلاو نْيَدْخَكلا َبَصَعَو

 الِجاَر وْدْغَأ تاجاحلا ِفَلَك ْنِم

 الضانم ةجاح اذ وأ ِدْفَولا ىف

 الماه وْدْعآَو ىكاوسم ْعَضْمَ

 الِظآَتلاَو ءاشحملا ىِقتأَو

 الفاغلا َجبَنْجَآلاَو ىَدآلا َىْعَج

 الذابلا تاوجلاو ميركلا ةجو

 ثحلاغ :ذإ ,تيِلَقَف



 الِقاَعَم ْنِم َنَْرْفَتْساَو نيقسأ
 الِفاَسآلا فَصَرلا ىلاعآلا ىقسَي

 الِكاَوَم تَحَبْصأ ىتوملا مس

 الكالك ىَبْرلا َنوُلِجي اًمْوَح

010 

 الزآ الْزَأَو َنيِلَصُملا ِنَع

 الواطآلاو ّلصألا اَناَثَوواَق

 الِصاَتَيْلا اوُدَرَج ام اذإ اًموق

 الزاَوَج اَهَراَنآ ثحتنآ اذإ

 الياحتتلا اوُلَصَح نإ اًيماست

 الياسبلا ةركتسي اًيهالِك

 الواجحلا ُضْفْنَي

 الاسولا ىِعَتْبَي اْيَلِإ َّلُك
 الِفاتآلا اَنَسالْحَأ اوَقَتَتَو

 الاج رَعاَو ااَوَنِع _ٌراَمكأ

 الِياسَرلا َمَلَم ًالوُسَر اّنِم
 الثآ اكلَمَو تبر ةبابر

 ٍتارِشاَد اذ

 الجرم ةقيِسْنَت اهشانفت
 الشالش اًبصح تشاجتسا اَذإ

 الياجَو اهي اَّح ىرت لَقَو
 الياسلا ليِبَسلا َنوُمَحَب َنيِدْوم
 القار مْضاخأ نوُماَسُي انِم

 الزالولا اَجّرم ٍرازي انَتِمآَو

 الها ٍبعَمِل انك ِنْيَتْسِح
 الِلاَعَبلا ابُهْنَع الق كاذب

 الياجكلا لياجلا ُدَش ْثْيَحب
 الِداوَه ٍةَحوْرَقَم نم َتْبِسَح

 الياوَصلا دَلَبلا َلابج ىرَت

 الحاس اًنِهَرِمم اهالَع اَذإ

 القاصق ٌمُهَمْلَّصَق نإ سانلاق
 الئالجلا انقالخآ اوُبَّرَج لق

 الداعم .انل سانلا رب ملك

 الئاصقلا اَنَل اوُذَع ْذإ َىوَرَي

 الصاقلا ءاضقلا ىِضْيُي ةَفيِلَح

 الهاذ ىِنْنآَر ْذِإ ىَوْرَأل لقت



 عم

 ا

 اضيا لاقو

 هس 00 نس ات

 الياوَح اهب اًراثآ نيسمآ

 الِئاوُم اهب اًراظأ فلاح

 الِيادَب اهله نم تَّلَوْبَتَساَو
 42: تح

 الِئاقع اَهِب اًضيب ىَرَك دقو

 الِلاَهَب اًدَّرُخ اَنْوَه َنْفِطْنَي

 الِخالَحلاَوَروْسلا ندقتعا اذا

 ًالواهت اهِطيَر نم تلوعو

 الجاضَم ىلع اًناَرْدَغ ْمسْنَي

 الزاوخ اهزاجثأ ىف َتبِسَح

 التئاه ْوَأ اَديَنْلُم ُْهَمْلَيَم

 الئادجلا ِتْذَم ْنوُثْملا اَذإ

 الواي .ةاضتآلا) تكوو

 الجام اًضْعَر ٍفافْخآلاِب َنْقُذ وَ

 المهام مُهْنِم تاكو اًرفق

 كامل اكرر تست اكلم
 الئالَخ ْوَآ مولا ٍتاهّمأَك

 لااطب اهياامإر ار العمق
 ك1 يدا نع لاكش
 ةتاهطا الو كايردتخاد
 الاكل و ناتو رذكلاو

 الياش رق ٌرْيَغ اّموَي ناك

 الحامدلا َكقعلا َنِهبَذَج نم

 هنا نا ناشط نب
 الداَحآلا َبَصَقلاَو اًَهلوط نِم

 الحاوملا, قمم يلاَمَملا كر

 الئالط ىف ُلْيَسلا َنْهَرَداغ



 اكخيو اًيِكاب ثيآر ُلَقَف
 اكْنَع اًكيِلَح زاتخآ ثْنك ام

 اهتليوت عدلا دنع نسخ
 اعمر ناخذلا َنِم 2
 كرو تت 1
 اكرم ىولماثيإ تاغلا لثع
 اكُهَس اَدْوَج َكْنِم لبق َتْنُكْنَع
 اًكَبرلا ٌعرافلا ٌتْطَطَع ْلَقَو

 اكر نوكي آل ام ىرت ال ْوَل
 3 0 3ص

 تييرح

 ن 2-0

 اكتق اًياطَملا ىِدُيَأ تكتف وأ

 اكبرا مل كبار يذلا نإ

 اك دامت اًدعن ابح

 ه عى ر

 0 ددزاق

 ىكبآ - كحك يِذلاَوَق

 اذه رزدكي ال قح_ كاذو

 اك نأ مههرَعصأ اَذَع نأ ام

 اكفَس اًيِلَوَو عيِبَر َدْوَع
 اهْيَم َنْكَهَم جيِجانَعلا اذ
 اكَدِم ِةِيْوَدَرِي َكَع ودْعَي

 الفلا ُتْوَلَع وأ اياطملا يلع
 ركل حك حج معتاد او 2 ناد

 تاع ةنبلا نادك الين

 ا كنم

 0001 ابنا نوضنت

 اكهَدأ مَ يِدْهج ْعَدَ ْنَ

 اكَب ءاطغعلا ناك نإ َتْلُكَو

 اكلت الإ يه ام اَمآ اَمآ هس



 موع

 اضيا لاقو

 ةهداسح موليو هالوم ىلا رذنعي

 اكلصَي مل َكالْوَم اَذإ فيك

 كشري ْمَلَو يرابلا َّعَم ىِرْبَ
 مكر هنت

 اكْسَم هَيَلَع هللا َكّرَم ال

 كرا !تواذكلا ناك نإ كاد

 اكُضَيلا موصحلا نَّهَع اذا تنك

 اكْبَل طيلخلا َرْمألا عدت مل

 اقتعلم الور التانتأ كحال

 اعنْبَو اَنِدْعَم َنيِمَرْكألا يف
 اكعم ىقالف ٍتاجاحي ذاع

 اكربلا ىلع نيدلا َلَيَحَو

 ايليا قاومت كلما
 اهذعلا يافع تع ةكرتخا

 انتج اكوكر الإ ىدأ دنت

 0 اس |

 3و
 0 -_ 3 اه © 39 هيو ج21

 اكعو بغتسم ىناك ىقح

 اًكثَب اًعطق ماحرألا َعَطَقَو

 اكْعَسَم ْمَل كبت ول ضْرَألاَو
 اكفإ الوقف َكَنَأ ءرشآل ام

 اكرملا ُنيِرُي ماين لك

 !كييض انايحل هللا قماح

 اكرشلا كيرشلا قالغأ َىَلَع

 اًكتلاق مهرمأ اَيعأ ّىَعَو

 اًكطضا عيِلَصلاب ْعيِلَصلا نإ

 50 عيفرلا نب اي
 اع لق. مآ ىو ىَرَق اذبام

 اهلها َكْبِمَر ار( تكلم تح
 اكمد َنَكَهَد ءاحزأ ٌرَجَو

 اك ىنَي ال نيد ٌبحاص

 اعقل ٍبِعْنُملا ٍريِجآلا َقْوَس

 كرح ىَحْنُي نآ ُهْنِم ِكرسحلاب
 اًكقنم ىرا وأ ىوكش ءاد نم

 لك



 ف

43 

 نس
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 كسلا ٍرْيَح َكَع اهاوُهَم ُنِصْقَي

 ُكِلَبلا ِدْبَع ْنِم تراولا ْمَكَس اي
 كِرَعلا ٌرِعلاَو ٌىِداعلا مدقلا ىف

 كوش ٌفَنْلِم صايغأ ِهِصيِعِل

 َكِلَتْهملا كالّهلاَو نينسلا َنِم

 كب َنْماَنَْنَأ ٍتاجاح حاتْفم

 كَل رِجَآلاَو اَنَدْنِع اَهْنِم ركذلاق

 كسلا تازازح نم ىسفَت فشت نأ
 0 عا 05 97 .

 كِعَبلا يذحلا الو بح لاب َتْسَلَو
 22 ن م

 كهيبم ودعي ريضاحلا ياشن

 ُكَبَملاَو ٍلابجلا َنْيَب ٍبَهْذَم يف
 دز , 00 ود دز . 00 ماحرالاو ءءرب اقو

0 

203 
 .٠ و

 كِلَع ٍضاقكو ٍراَدَو لك نم

 كرتوُملا كارآلاو ةاضعلا َنِم

 كُبُح يذ ِنْعَر ُدْوَص يلاعَملا يلا

 كرولا صوصحم كراحلا ِدرَجُْم

 كرتم ْمَل نإ هللا َدْعَب َكَنَ

 كيَْعُملا َوْبَح ٌبحَت ْمَل نإ تْيَدْوَ

 كَصيلا بابلا ْعَرْضِم ىنود ّلاح ْذِإ

 كَسيلا مير نم َبّيطآ اهي ٍرْجَأ

 كولا ٍموُيَلا ةكعَو يف لَوَت ْمَلَو
 ديلا ٌبَحْلاَك ضْحكلا داوَجْلا َسْمَل 0-007



 معرس

 ان

 اضيا لاقو

 ناورم نب رشب نب كليلا دبع نب مكحلا دبي

 كَكَملا ضاهْنْيَكىَوَرا نم كَجاَه

 َكَحَرَو اًنيف تاع نإ هناك

 كَسَملا ثاذ اهتْسح انثرآ قو

 َكِيَم ِدّبَع الو ٍمْدَف ٍظَش الو
 6و 820 2-0 6 10 تا َّض

 «و د

 كمدلا يريشلا نم تالاححلا َقْنَت

هذ ِءاجْرَأ َنْيِب اًعيِجَر تَّذَر
 ك

 كبك ِرْمآ نم ْتْجَرْخَآ ةّجاحَو

 بالا درو تَرَ موضحا اذ

 ُلِدَس مْضَح نيو ٍلادْجَآ هَد ْنِم
 كشعتم افذكي ؤ[ قح 1ذأ 2 ©

 ُكَمَم مه ِهِدْعُي مل اَذِإ مَه
 لوك دخل طف اكرم بح
 كجقلا ءاّرَغ ةرغلا هك داش

 ُكَمَحْلا تالاّدْرلاِب ىنيلذغت ال

 كَمرلا نو دربك ثورلا ف
 2 ند لب مم 2 ِ

 دز 0 دل 35 هللا .

 هَ - 6
 هر
 كييشنم راذو باه فصاعب

 ءاشتإ نقر كنا اذا
 كرَشلا ىداع نهيديأ طبخ نم

 1 نك يا يل
 كلو 0 نيب نم اهتجرخا

 ككلا مصَحلا َةَّخح ىياقأ َلَكَو

 كبرلا ِدْعَملا ةليِح اهنع زيي

 كعو مخل نمو نييرعشأ نم
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 ار
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 معان

 اضيا لاقو

 ةدرب يبا نب لالي حدمي

 قاتعلا ٍةَيرِهملا ىرس اَذإ

 تاوزآلاب نيبارلا راو
 يتابغآلا ٍقيَع جالا ٍرْيَغ

 لا
 ىَتاَيَعلا َلَع حاضر ْقْيَر

 قاعزلاب َسْيَل اًبْذَعَو اذه

 ىاَرَعلا ْبَرْكُم غوْرُفلا ْبْحَر

 ٍقارْعآلا يِبَيَط َنيِرعْشلا يف

 ٍنرَم ْمِهِدْمحِل ٍةَوْسَأ نِم
 يتاقدلا ٍنَع تالالَج مكيف

 ٍقاَذيْلأِب َكْئاَحاَوُم امو

 اصح

 ام 49020
0 1-006 

 0 ا سماع روم
 ييانغآلاَي َلْيللا َكْبَلِإ تّضاح
 يتالْخآلا د ٍبسبس ىف

 تامآلا ٍةَحَران ىلإ ىِضْقُم

 ىِفاَسلا َكاقَس ٌقحلا هب ىقست

 ىالْطآلا مّآلا َنْبآَي لالب

 و دال دعا يشتت
 قافتلا ةّيلاع ْمُهُباسْحَأ

 ٍنالْخآلا ٍمَظِعَو ْمُكْظَح نم

 0 لا اكدوا ىلسفتا تضَوَع

ٍقامرلاب َكِفورْعَم ْرِجَو ام
 

 | احرنلا ابلتملا ريكا



 اقّعَبَك ذا ثّيعلا دوُجَك دوج مند

 اققْذِم لاجتلا َفاَّرَغ َنْوُشْعَي مال

 اقّمسآَف اَعَرَو ىوراق ىقس من4

 اقّلَطَو كلام ىّدهاَو اَنَل "عا

 اقُبَو امم لَسرَأ ام ردي مل موعس
  6-2080حا ©21١0

 اقعديلا ىَشْعَيَو هيربِع بِرضَي

 اَقَّبَط ٍمْوَم َسْرَع دارا اذ
 |موعم

 موعو

 اقولا هيوادن ال اد رفكلاو مدا

 افي مكداَق ع هبشأ مس

 انَلُهَب اًنِم َنْسألا اَنْيَأَر ْنَعَو

 افادوقسلا ينح وزتلا رقأ امو

 اققفن فسد اودارآ [نإ مورس

 اقطْنَتْسُملا رعاشلا ثنكو ىَنا

 عك 2 9586-5 2غ 32 و6

 اقفصت نمي ىمرق ةنتِفو
 اقّلحَرَت هخاطخط ى رح ْنَم مالا

 اقَمَح اوُباصآ ماوكآل ّلْقَق

 مهو

 م4

116 

 اًيْحا قرعلا ةاقتسا اذا

 رخبلا هَل َدَم

 انَأَمَت هِيِيِح ْنِم ٍنِئاَحَر
 اقيحلا لد مال نأَضلا ىِعاَرَك ناك

 ل 0 ا ل

 اَنِم الِضاكَو

5 
 انا 7 اكيلث 2107 - -

 0 اص دس

 اقدم اًروجَو

 نعوم المدوا اسودر شاد

 اقّبَدْملا ِكَيَأَر ىمول َعِيِبَر
 اقّئَبَهلا عدولا اذ مكدّيس

 اقّرَط مْوَق ع ثحاَبتسا اذا

 اقلَصت ٌلَقَو مهيماح ّرقآ

 اقكْبآ ٍنْعَطَو عْفَص نم ٌنُملِل

 52 2 2 5 هد

 ع+

 اقلخأ فاذق نع



 اقَتمْعآَو هب هللا َوَصَنَق 44

 اقّوُنلا رومألا اوقات نإ َناوْوَم "ا

 اهسوتسات ل رمألا َعَمَتِجاَف 25

 اقْوُملا نيٍدسْفْملا ىَغْنَي َلاَو اَم

 اقّبأ داليلا ىف اوُرَتَفْشأ ىح

 اققعلا َنيِبَوْفَألاَو اًدِعلا أ 1

 اققثآ ايفو هللا ةعاط رانا

 اقّلَح َنيِح ٍمُجَتلاِي َُبابْس
 اقّيوأَو يَدُملا ٌّلَص ُىِرْمآ َكَع

 اقّتقت ىتح خرقلا مأ ضيق ىف 1

 اقسفآلا 0-0 ٌمُهكاكض مورس

 اقَعَقَع َراَصَق الرْذخ ّرَكَو "0

"1 

 اقحلت ىتح برخلا نورحزتسي "9

 اقّبَط ادونجو اًحاطي اليس "04
 ه-

 اقّرحأو اهيلغ ىيحاق تشاج مان

 اقشلا تاداع نيقشآلا ةداعو مهرس

 7-5 اع لع هلل ليجملاق

 اقرغأ مث هللاب اًيماَش

 انوع ْنَم َكَع اَقبوْعَو اَْتَ
 اقوعلا نيلهاجلا ْمْنَع قاَتْعاَو

 اهَدْصَم ُهْنِم ْناَوَْم لَ
 اققوآلا مامذلا ْناَوْرَم

 0 مم

 نمو

 ةاطغأ
 هه

 اقلعأ نيح َقلعا ابنك

 اى رذعلا نع ادلع

 اققخيلا َماَسحلا ىاذ ُهَنَ

 اقّمُفلا ًءاَرُشلا ٌءللآ َرَمَدَق

 اقّمعت وأ ٍنيِدلا ىف ىَعَب ْنَمَو

 01 ا وألا اليمام

 اقَرَم نيرثكألا ٌروذف اَذإ

 اقّيَصَو ىدمهلا ٍَجاِهْنِم ّلَص ْنَم

 اققذق اَذإ َناَورَم ْدوُجَو

 هاد, ىلنياألو



 اقدر كلا نيرخآلاو :ملوخت 5

 ةوقوق مهحبان اَعَص ىََح

 اهليخ امل. تيللا بالكلا مك |ورس

 اًقُقْلَفَو اَسِناَوَب هَل ىَرَت 4

 اقدْنَخو ا خم مْوَمَر 4

 انيفآ ٍلاصنلا ف مهي ىمْرَم
 اَفَوَلْمَو ةعبات اًغِلوَتسِم اا

 اقنكيلا 3 ٍباْذَج لبح ىف 1١٠

 اقّلغأ ْلَب ع ىمورلا لققك انو

 اقّشييلا دْرَي باشُنِإ سَضَع نِم ١
 اقنعأ اًناَوُطْسأ ىنم نيماش |[

 اقع ريككلا اهيف انك اذا اها

 اقعص نم ُلَوُبلا د اًَعقَص نم

 اَقظَدَو هلال اهلدرَح ا

 اقنشا ٍناهَو بيحانش ىذ نم

 اقَلْزِم ًالَرِم ديف ىقتري ال 4
 اقلصم اذكر اًضبِق انل نأ 41

 اقطْنأو مهب يرزأ ىّلعلا ىلَع 5

 اقَيْتَملا رايخلاو ىقتملا نأ 4

 اا

 اقوسِم ءاذج اوءاش اذا ىتم

 ْحِيِنَي ال لكلا

 انَرْزَأ اًضق يوت ةَلْقْيب
 انَرْبَأ طييش يف اَرمُثو اًسْبد

 اكوا نإ ةقينع نا, لاقأ اكو

 اقَّلْعَتْسأَل اَنَد ْوَلَو ىندعوي
 اقَثْوَأ اَم اَذإ َنْقَعلا طْشْنُي ال

 اقشقشلا ثامّرقُملا لامآ ْنِإَو

 اقدشا اقذش ءالّذَه َنَع ُلدْعَي

 اعلطما (ام اذا اءاجاق . ملقم

 اقّبطأ اَم اَذإ اما 0

 اقّهشأ ٍدوُط كراح ُهَنأَك
 اقتنلا َرومألا اومار نإ ْتْلْقتو

 اقم 6 ناط

 اقْدَصُم اًقداص
 لما نم

 ذأ 2 8 2 1 ١
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 اقَصَفَح الإ َتْرولا ُنيِرُي الو ا

 اَقّرْغَأ اَنَش نقرغأ نإَو اجكَم ١من

 اقّرْنآو ةتلواط اَذا ىقبأ ٠٠ه

 اهلطا نيح عه اَمّنآاك ٠

 اقشَيك انك وأ 'نابَسْيَس نم 4

 اقّيص 0 اَرَم الطاسق رس

 اقدحَأ اًميف شياحلا َكَجَوَم )هس

 اقتساو اهاقس ىرلا اذا ىَنَح اهو
5 

 هن 8 2م 0 م

 اققرا افينع رهدلا ىرق الو 4

 اقشعا نهنئارجت ىلع الو اا

 اقمشت اذا اهنع ابذشمو ٠ما»

 اققنلا تازفاقلا

 عنو اكقلا/ لزق نك ترع 1<

 اًفّرَحت ةنقف راعس اذا ام

 اقلف ريطي ضيقلاك ماهْلاَو ع4

 اَهَعْضَي تح ووزكتلاو ٌةاَكْوْض 1٠١
 اقّوشأ اًروُخو علا ١م اًرصَق اه

 اقول اَم هَل وكري الو يرغِش هد

 اقّرطأ ضْرآ نبأ ناك ول َتاَمَق ١

 اهيثف نأ نما حسم 1

 اقليم نهقلو ىف
02 0 

ٍّّ 
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 ءارجلا ىف ادم اَءْذِم

 اقرخ ياجتلا بوت نم نحرضي
5-9 

 ا 30 احم ضايق نم َنوُرْعَي
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 ا

 فيصَملاَو ظيقلا َنْيَب قربلاك ٠١

 فويسلاو لقعلا تاذ كبيس 49

 فيزتلاك ءاَضْيَب ىف ءارْقَص 6
 0 كا 7 |( هاج د سو

 فيرغلا لق نم اًبح المر مه

 فيدرلا ةقعو ٍلمَر ءازجم
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 فين لا ملسملا ل لقبا

 ٍفيِرَذلا ةّلوضْعَم ىتَلقَمِ

 فوذَملا اَهكْسو ىَكْذاِي ىقست

 فوفشلاو طَرملا تحت ناك
 ٍفيِطَل هاش ىَناَنِع يلا
 3 5 نر

 فوفشلا َمِيْظَم ايفف ولج

 اضيا لاقو

 كليلا دبع نب ديزي نب كيلولا حدمي
> 5 
 فل مسالا 601 00 تت نود

 فِحاَوَف ةلقعَم تدبات |

 فعاسُي وأ كنع يني ٌفِرَصلاَو 5

 فاق ىوَملا ناطشأ 0 1

 فتاوه اهْقاجْرَأ 2 ماهل 1

 قرح ىلسلاو اهنكطوبا
 فطارق هناَمَج 0 واد مس

 فراوقلا هيام نم ثقتسأ ام ٠

 فراع فورعلاَو نحدمألا ٠١

 كير اهتم اهلا

 فصاوَتلاَف ِنْيَدرَبلا بَنْلِيَق

 فراَصَم ىَوَتْتِملاِب ىَوَتلِلَو

 افلام هلل تنأ نيب اَموَي

 فِئاسَت اهِلْوَعِل ٍةَدْلَبَو
 فراع اهيِف نجلا ٍساَجْترالَو

 فشافشلا هب ىقشت ىَدْس يلا
 فكئاد اًسرَو َعَقْنَأ اهتاك

 فِصاو ىِفْسَو ُعُلْبَي الو ثلق
 هدد 1
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 ىنافك مآ اًذه َلاَط ْنإ
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 ٍفاَكِتيْلا يذ َرْيَعَو افحتْلم

 فاك

 نالدلا َةَيْشَم ىشُمآ تْضاَو

 ىاصتغا ال هللا ٍلْوَحب ٌالْوَح
 فاذحلاب كِيِمَر ىب تيم

 ) فافخآلا ىماد قرع تاَذب

 5١ .تاصنال ا لَع طيعلا ىوشأ

 ناَّيضا الو ىراج اَهِلْصَي ال

 مو

٠١ 

 دالتخآ َكَع اًَبْنَع ىَرأ ْلَهَف

 قنانكا تتنك ام ااذإ كح

 فاغلآلا ٍركَعلا شيخ ذقَعْلاَو

 ىناقذ ُهْيْعْرَي يذلا كاذ

 فانجولا 0-6 0 0

 7 َكَنَع 0 كاَذ

 اضيا لاقو

 سفن ٌّث

003 

 قوفح تر نأ يدحشا ثلاق

 كرام دّيقيلاك ُبَدَح

 اهفاسإو شا 0 تالشم

 ٍفوُطقلا يِذ "7 ايجاد

 فيلذَتلا َنَمآ ىلاّيَللا ْرْفَح

 فوسرلل_ َكْيَقلا يِناَذَي ٍقاَب
 فيرطغلا ٍقْنعلا باَرطَصآ َكْعَب

 فوُعشَملا هلاولا َكاذِل ّلقق

 000 5 0 مم

0 

 00 ةكللا ور ريغ

 ٍفوطَتلا يتلا ءام ىف َرَمْثَ

 ٍفيِعْشَت وذ َفَعْصَأ نإ ْرْهَدلاَو
 كيلتتلل «تالخآلا, لجالف وأ

 سن ل

 فودْعَملا اَنْشْيَع ىلفغد يف
 ٌّى

 فودّصلا َنِم وجرت يِذَّلأ نأ



 فذ

 فاّذقلا رجح ةقاذق

 ٍفاَدْعلا ٌكِحانَج نِم تبر
 ٍفالولا ةَراَعلا ٍضْكَر ٍمْوَي ىف
 فاعتِشلا هفياط ىلا ىيثي
 نالثالا اَذ َقنحلا َنَلحيت ال

 ِفاَرِصْتَأ وذو فْضَع وذ ءرملاب

 5 © مس

 ناَوَعلا ِهِيِوْثْرْج َكَع اوُقْعَت

 ٍفاحنإلا َنِم ُتْيََكَشَت نو
 ىاضلا َكاَدَج ْنِم ىَطَح َتْيَلَق

 نانفتلا فئْفتلا ىف ىنتمكفأ

 ٍفالحتلا َعَم اًلاوفآ كْلوَق

 فاَعْضألاَو يعلا نمي هلْلاَو

 ٍفاضق هيذا ِدَبَرو نم
7 

6 
 اتا ل م تيا

 ٍفاَعضلا ٍنَع ُساَم يل َكْلْوَ

 فادَصآْلاِب نييعَت

 ا و[ياقلزق ْنِسَعاكَ
 ناَوَحْلا نِم ال ىمادقلا َنِم

 00 دلك ليج راب
 ٍفاَيِنلا ِبَقَر ىِماَوَح َنْيَب
 فآلوزأ وذ رهذلا نإ رهذلاو

 َمَم ٌراجْحَأ ناك ْوَ
 ىناوُسلاَو راطمألا اهبيرضت
 ع
 كنا

 فادجآلا

 ٍفاحلالاب َيِيرْنْعَت
 ٍفاَطَع بأ ْنِم اَمْظِع َرآ ْمل

 ٍفاقَك ىَنَكْرْتَت ْنآ عفَملاو
 ٍفارشالا ٍيَلَع ىفوت ال ول

 ٍفاَهِدْزآ امي ٌفاهِدْزأ هيف
 يفاصختساو سْيعلا باصآ ْنإَو

 اوكا دجل نيَبانحلا 9

 فاعضآ وذ ٌبْيَصلا َكاذو اًبْيَش

 فاتكآلا ٍنَع صَْتلاَو ٍلّمَجلاِ



 عروملا ربتملا كاد تب نام اد

 4-5 غلي ءاطوب ْوَمْهُي نإ عقلك
 مهرب

21 

 عدغدبلا قلحخلا دبع كبعلاو

 غبنه عوجو تاوس بحاص
 و

 اضيا لاقو
 اجلا اه

 ةارتحا ىتعجا املا ك1

 فاوكم , تلت | ![تيلع اليل

 ىآلألا َعَم ثئك ول هللآك ه

 فالثلا قداغ نم هنن

 فاطغألا َنّيَل ىشمآ ثحِرل و
 5 كه م ل

 سان

 ٍفاَرَّصلا َقِرَو زيجملا لقف ان
 0 را - 0-7

 فاوركيلع اننِينوف قوس 7

 ٍفاَعُم وأ ةاَراَج ْنآ ةاّزاج

 ٍفاَصْئإلاِب كْنِم ىَضَرَي َناكو

 هبتاعيو دابا

 ل ل

 ىقارطضاو عوجرملا َعَجْرَو
 ٍفافشآ وذ يْعَسلا نو اب

 ٍفاطَقلا ىَّمِح نِم ّىَلَع وُدْعَت

 فارخفلا ا.د لكم

 ٍفانِس الو ٍدْيق نِم ىب ام
 يفاَوَقلا ٍرَجَّرلا ُتاَهَمَأَو

 كاع باععتلالب الا اخآَو

 ٍفاَّيَتْحَأ وذ قطْنَبلا يف انآَو

 ٍفاهلا نِم ناك ام اَميِْعَسي

 ل ١ حا تت

 تحتل

0 

 فاّكحلا اَبأ فصنق مل كنا

 كالخإلا ١ تتكلح

 فارق وذ كياذعأل َمَهَو
2 



 غئْغَتلا تاذ قالعألا ىرُم ىهف

 ردا دايج وا ىبسر بلصي

 غلا ديد ٍلْعَتلا عٍرقتسُم
 غبْغَبملا دّرَطلا َنْعَب ٌقَنْشَي

 ىِغَتَرملا مالفلا ٍفاغياك اًفْذَك

 غّرنلا ةادعلا ّليواقآ رَدحأَو

 سلا ارا نإ عت لع قفا
 عّرملا راكبلا شاشكت رْنهِلاِب
 16 هك --- ع

 غيبتلاب ىارلا سيلو ملعأَو

 : َةْعَصْبلا يذكلا الك ا

 عررملا ٌفكَلُلا ىَطْعَأَو امي

 عُلَمَتلاِب َلاضْعَآلا ُسراَمْ

 غلوتسُم يِرْماِب ىنسفت الق
 غَلْسلا ٌيِعَدلِل ىَعْدُي َعَلْسآ

 غَلُمألا مالكلاب ِيكَلَي غَليلاَو

 عرمالا نوجكلا قالخا طلاخ

 َْتْشْملا عاَيَرلاَك جات ع

 ' 0 ستي ع
 غورسلا دانع فافل ودكا

 نكبني ام ىتغِبَاأَو ري ركذام

 ْعَوْعَرُملاِب ْتْسَل ىتَأ ّيَلَع
 غشملاب سيل يضرتعو ولع

 غّبُتلا َنيِئِدْحُلا ُرَم هنِ
 غَّشُفيلا ٍفيَعلا َلاوُقَآ نب
 غّمتألا لثم َرعاشلا كرْنأ لق

 اللا سارا تاّيَح _قاذو

 عَمْدَي ْمَل ْنِإ سلا ماظِع ىو
 3 مل ُهَتْبَتْنأ ايالَبلا اذا

 غّلصلا شابكلا ءابْهَش ُبْرَحْلاَو

 عْرَرلا ثالئاشلا ُلَذَآ َوْهَو
 000 ا اود
 ْغَبْذُي مل اًمِلَح اًميِدآ ىَعْو
 عدلي ممل هتسأ ءاقوجد ال ول

 هاكهلاو تاوسلا !ى.نْئَولاَي



 هل 0 ل ذأ

 عورقلاو ٍفْرَعلا يف ىَهَتْنأ اذإ م١

 سال

 ٍعوُذْقَتلا ٍرَعَرَعلاِ

1 

595 

 را

 اك لا

 عد

 ْغْبَصُملا ةساَيل تَبِجَع لَق ١

 غتفتملا دردآلا ضع ضَعَو 8

 غلْبآَو ْعَلَب هللآ ِدْبَعِل لف ْلَب م
 غلبالا ءانثثلا نسح نم ثشع ام 1

 غّمَْمِملا بذكلا طلخ َكنم امانا

 عَلَْملا لاوطا مكيوياو انش ١

 غَّبْصآلا ٍلْيَسَك اَعاَقْدَو ايس

 َْمْفَسُي مل ةغيطشآ ذك دك ٠١
 عشا ف عشان ىفأ تفرع 1

 و ْعْسْفَسَتلا قئاع كيقعي ملا نأ نا
 و هه -

 غفرألا َبيِدَج لوكا كيد ا

 عَتْبهلا كوَهلا تيِوْتَكْسْجَي

 را لآ ىنم اًكيَسم .

 ْ يل رعشل 1

 غزربلا د 0 َنَْعَج

 عرثأ مل نآب ْمَلْعَي اَكيَسُم
 غلبم 2 نم ليكتب نأ

 غّشوملا ٍليِلَقلا غاشياك َسْيَل
 ىْغَتْبَأ دايز ل م درج | (© 12

 عَبْسألا هلال ٍلْصَف ْنِم َنيِطْعُ

 غرفألا لّْثم ُلوُعْشَملا اَمو برش

 عوُسآلا َكاَدَ نس م َكْيَلا

 عّدْتملا ىوقلا تيداَحأ تذل
7 
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 م

 عييضتلا َلَع اًماذجم ْمَصَأ

 عوملاب ىَقَتآ قل عَطْمالك

 ٍعوُلُطلا ٍةَحْديلا عْئَري رشي
 عيبَرلا ُلَوَأ َتْنَأ َسَبْنَع

 قيورف هل وصحت َنَجْدآ

 عر سلال ض1
 ِعوُبْنَملا ٍبَسَحْلا ُيِيَع

 عودضم الو

 ميس 5 ضال ار

 عيِنّصلا ّمّركآ َتْعَنَص امب
 عوج ا رابغ وُسْكَم وأ قرح

 عوجرَملا مضانلاب اهَنرْبَع
 هه 20 و 2602 6<

 لك كا تنأ

-_ 

 3 2 س5
 و ه2 ء.٠

 _-_- هسا يصح
 ساس © و 02 6

 عيسو لقتنم ىف نتسي .٠

 عيرّصلاب ٌنَنْسأ ىماست اَذإ

 موخعشلا نم ِهْئَرِْع شع

 مر هبل( اظيفر بيحب مج الو
 1 5 س 3 4 0ك 5 1-6

 عيرَصلا ىف رانلا َلْهآ كراش

 يك يعكس ذر اكأو
 عوطنلا نم ىوقا ىنتح دو

 عوُفَسلا ٍةَنَّسلا ءارتبا َنْعَب

 عيرقتلا ٍرَهَسلا راضتحا َكْعَب

 ٍعوُمَرَم ٍشِعَمْنُم ٍضِهان يف
 عيسدلا 1 قفا اذا تنآ

 عورفلا ِدَيأ لوألا ىرَقُم

 عوفسل ا ٍبّهللاك ِةَنَسَو

 عولضصل ضن | َبَدَح ىدبت اع

 0 سيل لبو حس نم

 عيفس ىف ردبل أ مامت ل

 عيرلا ٍلابج نم ىيْعَي ٍلينِلاَك

 0 اا لاو يباعج  ئمري

 عوذجلابَو ىفاطلا ٍدَقَرَعلاِب



 اَعِقاَوُي نأ سفنلا ىف ىوَط لقَو هه

 اعلاضآلا» نِقْنَيا اَضْحَمَو احن 1

 اًعِقار َنيِغَتَبَي ال ةَيِهوأ كا

 اعتام اقور ره نأ سفن نع كس

 اياها انهسداَس يقم قَح 1:
 اعراَرَو ٍةَعَبرأ نم ِنْيَنْثآَو

 اَعواَعَولا ِتَرَتكآ اَذإ ىّتَح 44

 اعساَدَو اًيئئان ىقلاآ ثييحب ٠١

0 + 

>40 

 اًعِمارَط ُهَنْفِحَر اَذإ ىَنَح
 اعِجاَرَملاَو قانغآلا نْعْطَيَو
 اعيماوكلا هقيرخت ْنِم َكِرْثَي
 اًعراقُم ٍةَدِجَن اذ ىوق الو

 اعياماةضإو (هاح طخ

 اعيساتو هوْشُي ْمَل اَنِماَنَو

 اعِداَنَجْلا ٍهِضْفَت نِم ْتَطَعْظَعَو
 اعِجاَصَيلا ْمَبْصَم اهار ام

 هلأ مح

 اعِتاَرَملا ىَوَتْناَم ْهْنَع نرصقأ

 اعقان اَنْوَم َبارفآلا ِةِقْلَو نم

 اًعياش ىرّيمحلا ٍلْيقك اَذْرَق ٠

 منو

 ابعتأ لآكو
 اساس ن

 ديعس نب صاعلا نب ديعس نب ةسبنع يدمي

 صاعلا نبا

 عيقوتلاب قحلا َسْيَلَو ىَّنا |

 عوُنَم زجل نْيَدَيلا ٍدْعَج م
 عيضلا زجاعلا رادب َوْهَو ه

 ةيما نب

 نوع ٌىرمأ ل ىغتبا ال

 عوسصخملا حلاق ءاكةأس

 عومطلا عّمطلا َنْنِع ةارت



 عه

 مآ

 اًعراوَّذلا عْرْذآلا َنْلَدَتْبَآ اَذإ

 اَعِجاَوَر الفلا مالغأ َتْبِسَح
 اًهلاظإ اًبضمر لالا 236 َئِإَو

 اًعِلاظ ىِدْرَي فّلكأ ُهَْبِسَح

 اًعِتام اًباعل اهيِشْعُي ظْيَقلاَو
 اًعفاوَسلا ْمَفْسَي ناجتوب

 اغداص اًمآَو امه اهتْيَشْعَأ

 اًعطاق اًماسُح ىحنأ امئآك

 اَعِماَد اَذَعَمَو اَسأَر َمَجْيآ
 اًعباوتلا اهفاطغأ نم َجْرَض

 اَعِراَسُم اًطِشان ىتحت نك

 اَهراكآلا ْمْلْبَي الاَّضِيَقُم

 اَعِفارَب يف َنْرْطْنَي
 م

 ابناَك

 اًعزاعَرلا ةقافخلا رعشتسي

 اًعزاعآ ُهَلْيَل ىِضَقَي َتاَبَق

 اًعراقي نآ َلْبَق ًالْبَر ُناتْعَي

 اًعياَم اًطْيِسَو بالك َبالك
 اًعِطاس اًجاِعَع َنيِرْذَيَو وجني

 اعقاب اَعْوَب داضغآلا ٍتَقالَو

 اعماللا تاجخلا اهيِدْيَأ ِمِلَح نم
 اَعِقارَو انمِياَح َنَقْرَي لآلاَو د8 2

 اًعّقاف اًعيرق وا الث ىلع

 اًعِماَعَملا اهي ٌفاَقَل ّمَتآَو

 اَعِماَرَيلا َنَقْوَأ ىظلتلا اذإ

 اعوداخت اهلالظأ نِم َنْبَتِجَي
 اًعئازلا مامزلا ىطغي ميعاَتِب

 ا ديحك | اًراق ناك

 اَعداَحآلا 1211 ٍتارجاهب

 اًعِصان اًعْضِن ُباَتْحَي ٍةَذج اذ
 اَعِتاَرَملا درْطَت نأ ىف

 مرا درا نعرأ قو حض
 0 ا وع ادب
 اعضاو اليل فشك اذا ىّنَح

 اًعِتاج ودْعَي ٍرْفقلا

 اًعِقار اَعَوَر نياع اذإ ىَنَح
 اًعِداو ىوُهَي َعاَصْنأَف ُهَنْعَبْن

 006 هر

 هنعبتا

 اعراجألا مسقي جان را ْ
٠. 
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 اعَلْبَملاَو ةقادشا اونَلَم ام 4

 اعَقْضم اًسأَرَو اًروَج هَل ىَرَك هم

 اعّبصالا َنْمَك نآ آلا سْيَشلاَك

 اعّرَجَت انقلا مص ْنِم ٌبْلَصلاَو

 ع ماج م

 اعِلاَو اَعْلَو مّلحلاب تقراف

 اًعياوتلا َمِجنآلا يِدْهَي ْمُجَنلاَو ه
 اًعجاص ليَهَس روقلا دروسا

 اعرادملا عردت ةدلبو (4

 اًعِفاوَش اهمالغأ تفط اذا ١

 اَعَتاَبُم ىكعلا قارقو نس نمي 1

 اًعِشاعشلا اهقانغأ ثطم اذا اه

5 

 اعّمدلا اَيْعَأَو َنيِداَرُملا اًيْعَآ

 اعْدَصُم الو ٍنْرَقلا تنَع اك

 اًعطسأ ٍِلاَوِط َبيِخانش ىِذ نع

 اعَضولا تافذاقلا ىوهي ثيح نم
 اَعَلْعَلَم ْهَمْلَو اَتْزَمَع ْنَمَو هت حج اص تح

 اعبر وأ ةعبور ةتسا ىلع

 9 ا

7 

 اعساو اَنَآَوُهُم هيلا ىوطق
 اَعراَص اوضِنو 2-3 9 تس ل ل

 اًعقاوو اًرئاط تاّيماش

 اًعِقاَوْشلا َدَرَوَتْسا َيِدَحتَعلاَك

 اعِئاسلا ماققلاَو بارَصْلا نم
 ن ءءمم

 اَعباَرَو ىَسَح ِنْيَنْثأ عم ىرت

 اًعياوَصلا َةَيِرُهَبلا اهتفّلك

 اَعِزاَنَو اًحتام اهنم َتْيَأَر



5 

 اعَدُعَد اًنْلَق رِئاعلا ىوَه ْنإَو 1
 اعبسم عَضاَرُت مل اًيييت نإ اه .٠ هك 5

0 

 مر

 اعَيجآ الوَحَو الوح ب كتفوأ

 اعّبرآو ةعبج اهُيَدَي تدم

 اعّجتأ لسأ سارق تََلْوَك 1١

 اعَشْنُي نآ ىَبَأَو يزاوحلا َلاَق ٠

 اعّنمأ ام ٍةَبَضَه ىف ةَبْضَعَو ٠

 اعرفا ٍدابِص يِذ نم ةرلح ا

 اعَمْرألا اًنم َنيقابْلِلَو هَل 4

 اعَيْهَلا دالبلا َفاوُجَآ َلَهْجَي ادا

 21 هم ن عر

 اعسوالا دالبلا ضرع نم البث اه

 اعرمالاو ىبل | انيبح اف انزح 114

 اعتسا اذجمو نييفندنخلا ىف 141

 اعّرَصت ىَرْدْرَملا فيِعَصلا اذإ 10

 اعيش انيلع اًقالحأ سانلاو 4
 3+2 55 977 ساهم تأ 2

 اعبجت مهقوأ ىسمأ ىنجملاو 141

 00020 5 ةدلق هلو

 اعْفَوَم اَهَل ىجارلا اَذإ ىَنَح

 اعَرفأ ٍدْوَط ٍضْرَأ ىف تققرأ مَ
 85 ك6 دع 0

 5ك هو < 0

 0 ا

 م نأ انكم ٍظَيِرَق 8 ةَيرشأ

 اعبْجَتَسأ مايقلا ٍرْمآ اَذإ ىََنَح

 اعضري لأ يبأو

 اعَنْصَي نأ هرْمأ نم ىأر َّبَر

 اَعَرْكَأ ٍلْيَسِي ضْرألا اوُسَرَتْفَأَف

 اعَضعَصت اًمروَش انولَع اذإ

 اعَّشْبآ َلَب ال بّهشلا ٍلابجلا ْلّثم

 اَعَلطَم تارآ وأ اًبَصَع مار ْنِإ

 ردي نأ يَسَر اَّرِع اَتَل َّن
 اعقوأ اًموق َنَعوا اَذإ اَرِع

 اَعَم َيوْجاَمَو َجوْجاَي ّنآ و
 اعّبُم اوشاجحَتْساَو داع َناَعَو
 ماا ع كَ 2
 اعضخي نا ىبال مييت ىلع



 اعلْيحلا ىقلت ميرلا ضفتك اًنَعط 1

 اعّرعَر د ميرق اَلَثِم اَذإ ٠
 2-99 تر 20 -

 اعزهت دكضرأ نم تند ناو اذ«

 اعّدخأ بنج لماح ةفاك 4

 اعّيصآلا حابصلا ْرَص انا لسج اانا

 اعينلا روصحلا نهنم نعطي هس

 اعّشجآلا نهراوس هب ىهني ااه

 اعوعولا مابنلا نرّتخاَو توملاي سو

0-2 6 0016 3 0 2 

 اعدخالا نهفاوجا نم لبو اوعا

 ميغ بكوك ةئاكاع»
 هس ©

 اعَلطأ

 اعّيقت اذا ْناَرَق نيعأ امه

 اعّذْشآ الوم لئاقلا اهّيأ ْلَب اع

 اعّرولا بوطخلاَو اًمييت ّلِكو 4
 اعّضْواَو هب يَرِجأ نَم ّقاذ لق اها

 اعرتت ىدعلا رمآ اذإ اَنإ اه

 اعّسشلا نيلذاخلا ْمُضَت ٌبْرَح اهد

 اعّرجآلا انْنِجَت ْمَل َرَس نَشَع نأ ١

 اعظم اَم اولماح اًنيفو ام 3

51 

 اعَرْفأ كْيَسَو بانطا فْعَض ْنَع 0 لس |
2 

 0 ل

 اعَجَوأ فارجنا عيش اوآ

 اعقعفلا طالخلا فاتجآو ّنَْمَل

 اهنكأ .ىتح .قفرلاوا ديقب نو

 اعولا تحن اهزاوجأ نع فجي مل

 اعسكو ىلكلا بايغا َقْوَفَو

 ه- ©

 اًعَبِص نهيف اسك دقو
 دل ناو

 اعدرم

 اع كلف 1 0 ىومَي ضقعن ناو كلذ انك

 ن0

 اعَْوَب ٍلْعَري ْآ انْرَي لمَ
 اهنا انيبت يدان نك مي

 اعَّرُهَأ ٍرْيَعِب ىمارلاك كت ال

 اعْدَجَو ىّدِعلا ناذآ ّرَح اَم

 اًعَبشت ىَتَح عَبشت ال راَثلاك

 اعّلضَأ مْمآأ مظفآ اَذا اَنَع



 اعّرَمُملا طشانلا كاذ تِهْبَش 4

 اَعَمهأ لَو ٍلْيل ْنِم َرداب
 اعَنيأ نيغ تحك سانك ْهَنِم +4

 هيقذ نم جاعو 1 اعّجف اًجوُع

 اعّوَض بيط راطَع ةناك واس

 اعَمَد َناَذَر ْنِم ىَدَأَي تابق 4

 اَعوَرَم قافح نِمىَنْحَآِفِرَح نم 4
 انعسلا يدرنم نا ُهْلْيَلَو #

 اعّرْجآو ِهِلْمَر لابج وْلْعَي ٠٠

 اعّيَرَت ىكفلا ْعْيَر اَذإ ىّنَح
 اعّوْج اَقْرَر يطححلا ٍبلخك
 اعَرْجِظ اًلاوُط ْوآ اًبَْص َرَعْسأ

 اعوكا ريغ فظو ىف عبراب
 0 م 9©عو 3 ٍِظ

 اعلبعو اقحال ىرذي لشلاو 1١١

-01- 

 اوس

 اعمزاو 5ددج معشق ا ىتح اا

 اها عاصم تاوذ رك م

 اَعَرْوآلا لاتقلا مَع اَذإ ٌفْفَك 5
 مم ©

 اعَّلسألا مايسلا اهيقسَي م

 اعّرَضَو ةنكرذأ اَذا

> 

 كح ع

 اعّركآلا ةاَوَش الا ىَيَلِحاَر

 اعّرَصُملاَو َباَدُهلا ٌهسَبْلَآ

 اًعْثَوَق ةنِجَد اَم اَذإ ىَنَح

 اعّوَرت ذِإ ٍقْرَبلا ِعْمَلَك اَدَع
 اعَتْوَملا نيل برااوم ُداَتِرَي

 اعّمّست اذا اًراَيَض ستآ

 اعَّيْسلا ٌرابقلا اهوُسْكَي َعاصْنأَ

 اعَلْيَم ىِرْذُيَو جرحلا َبحاصو

 اعَتْبَي نأ عيام ىَجْحَآِب رك

 اعَمْعَسَو ُهَتْعَصْعَص ْذِإ ٌرَمدا
 ار ناالتخاءاذنم
 اعّرْنِم باذج اَذ اَهْيَلا ىوُمب
 2 نى" ده | عةصد
 اعيطلا ٍتايراضلا هنع ضفني



 اَعَمْرَأ مْرَعِي مه اذا امْرَع 7

 اعليك اهلا اني اذا عيت
 و بت © جيد

0 
000 

.. 

 اعَجِرَس اًوُضِنَو الأ هَل ىَرَك

 اعُسْنآلا ْنْبَي اًراَقَو َدَبكآ

0 

 اعْؤْتَو اًهنام يِفاَسِي قاس

 اعبنلا رورغلا نيالا مج

 اعّمرَيلا رورحلا ناقيإ ديبلاب

 اعقرث نأ افحلا َباقْنأ َرَعْمآ

 اعوبت القلا ناليخ َنْعَطْقَي

 اَعّرْمَو اهلوهجم افساوَع
 اقمللا داكلا َنكرَوتَمَو

 انقهلا ةالقلا ءالدآ تدع

 اعقوبم

 72-02 - © د 6 2

 ةلخ كد ماشلاب 0

 تو عقوق ع للاخت

5 

 اعّبضلا ّيانعلا وطْبَت ٍةَدْلَبَو
 اعَنَسَت وآ سيحلا قوق َنْعَنَب

 اعَيسَآلا ٍبارَسلا ءام اهب ىرَك
 اعّيتت اهب ىَسْمَأ اًذَصلا اذا

 انيينا تال نلا سا 2

 اعلن ماظعلا حاولا صيِرَع

 رمل ذعر كر

 حاَقَم عاوبأ

 كيف ل ا ٌليلّدلا اذا

 اعّدفآ ىَّنَح َراصْبآلا َقَرْف

 [كفوتَم ا اذإ

 بم د بلل
0 

 رو

 اعّفوُبلا َكَرَشلا َنْطَبَح ْنإَو
 اعوتق هَتْبَداَج اَذإ اًرْيَس

 اعشخلا تافقلا َنُبَتْجاَو نهب

 اعَنْمَأ اَُمَرَو فاففآ فافنآ

 اعقبا صارِع يذ ىِداوَق ال ول

 تتر طب نس ا
 اعَمْسآ ِيِبَجْرَم نِم ةَقيِنَب
 اعَرَدَت ْذِإ ٍصيِلْقَتلا ًطلاخم

 اعَنْقُم اًفيلَص دافور فرشأ



2 

 مرن

 مدرب

 مَ

 اخ

 معرس

 معو

 اعَنْقَم اََح ُهّللا َكاَرأ ْنَقَو

 تتر مل

 اعّلصآ وِرْيَع ْمأ ىنثآر امل

 اَعَرفآ اًقْحَو ناهدآلاب مسْم

 اعسْعَسَت ام عَرسأ ام دْنِه اي

 اَهَد وأ اَمول َتاَنَه اي ُثْلَقَم

 اعَّدَصَم ىوَنلا ْبْعَش نإ َنْيَبلاَو

 اَعّجَر َىكَع اًمايأ ثْفِح لق

 اَعْرَسَأ ام ىتقلاب ىو رَهَدَلاَو

 اعورت نمل اينذلا  ٌلِسَتَمَو

 اَعَْزَأ عرَو َدْعَب ٍدْصَح ْلَصَح وأ

 اعدك نم عّدِج ىِساَدَأ ْلَقَف

 اعّلظلا َنوُيعلا اَنَجلاَحَت ْنإَو

 اعَدْيَأ ٍحَح مرخم ىقنآ امك

 اعّنُمملا دوق ًالاوفآ لاق مآ

 اعَرُشَم ٍلالَح نم يل ىَرَأ ْنَقَ

 اعَقْلَبلا َّناكُحَعلا لف ُْنَكَو

 اعْفَسُم اًنَسلا فورْعَم نقولا ىف

 اعَّنَمَت ْنَمِل تاز ىقثلاك اَم

 اف نآ زأ مكأَي نا ملجلا اَذ

 اعكللا ماثيلا كيفكي كرَلاَق

 ال اتينا ارق لبق
 امك نا هياولاك ًالواثَلآف

 اعّبتت اًبِصلا َعْبَت اَجَر ْوَلَو
 اعّوللا ينارفلا ِتاعْوَل ْتْيَآَر

 هك نيب رك اذه لقبي

 اعَبْتُمَو اًعيات ىوُهَي ُلْيَللاَو
 اعّجعَيلا ريِصَي ٍلوغ ىذدر ىلا

 اعّدوُم اًبصلا َهَهَع ىَرَت ناف
 اًعطقألا َكاذ عطْقآ وأ ٍلْصَولاِ

 اعروألا فافعلا كاذ نم ثيتآ
-َ 

 ل را 010
20 1 

 0 الف يتلا ا 1

 اعّبْسَملا ىوطآو شخولا رَعْذأَت
 مه يق ذأ لقو
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 اعبشا معن
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 ٍِطاّيَحلا رِعاشلا َكاَذِل ُّلقف

 طارشلاب ٍرّْيَعلا ءاقنآ تْغَر

 ِطالغيلا ٍفِرلا ٌضَع ٌسئبَل

 ىِطارعأ َّلَج اَذإ بتم
 ٍطاَحَيلاِب نوغاّولا ىآر دقو

 ٍطاطشإلا وْوَذ يذِج ْنَع حاطق
 طام بقع نفاطمت اذا

 طارقالا نم راط اًبَشلا انْ
 طاطشفلا َبِيالَح ْتَيَلْحأ ول

 طاعبالاب َنَِهيَِنَعَي ا
 طايسلاب ٌنُماَنْدَرَتْسا اَذإ

 ِطاَعَي اهب اوخاص ْذَقَو ىَبَر

3 

 اا

 ٍطافَضلا رّمهملا ءاريلا ىِذو

 طاطعلا وذ رَشلا ُبوَت ٌقَشْنََو

 طالخمبلا ٍةَميِبَتلا يِذ ِلْغَولاَو
 طاطقلاب ُلْبَولا ىّنِم ثامْنأَو

 ىِطاطخناو يرجلا ىف ىدعصت

 طابسلا ىَنَع ٍتاَدِعَبَصم ىف

 هتاضتخت ىلا ةةلاطخا ادق

 ِطالَّبلاب َنُهاَقْلَأ ِهَيَلَع

 طابآلا كَع حاضت املا

0 

 ىِطاَبتْلاَو ليخلا ماَمآ ىِْحَم

 اضيا لاقو

 ميمت ميلذم قى

 اَعَبْرَي نأ لون كْشِمو تجاه

 اعّديبَسلاَو ءاثعشلا اَبآ تكبأ

 اعّذعَدَت اهيِيَح ىَسمآَو تداب

 اًعَوْطآلا ّيقتلا ٍهلِل تنك نا

 ا ع | للا م 9 8
 اعجم امايح ثدَح اه ةمايح

 وك

 لهعو

 اَعَبنألا قاذقلا ىشاغلا اًهّين

 اعْدَبَك نأ قحلا ُهجَو َسْيَِلَق

 6-0 هد
 اعفلضصي «ةفنمذد ىنغم

 اج -



 طامه ٍلّصقِم ٍضاضعلا َكْنِع
 ٍطاَمَحْلا اذ 3 0 اعل

 طاوطولا اَضَع

 ىطابتْعأ َرَضِمْب 0 تا

 ٍِطاَسَبلا عَسوأو ىصحلا اَنَل

 طاغقلا اميِداع 8 َكُلُملاَو

 طاحفألا م 3

 را اب

 طاطقلا َنِم اًقايغآ ند

 ٍطانْحالاَو ٍلْسَعلا َلُبَق تام ْلَك

 ٍطاغ ٍليَل لك اَجاَرِس اَمَل

 طاغضلا يِذ مويا كاَرِع ْنَِو
 طاحتلا فنآلا غب َراَسَو

 طاريلا َقَرَس ىسنت ءاوُشَع
 ٍطابْطَقلا دولا ٍلْيِسَك اَلْيَس
 طاغلآلا يِذ ٍشّيِجلاب مان
 ٍطاَسَقلا مهفانعا ٍبِرَصَو
 ٍطاَشُمآلا َيِحاَسَم اَهِب وْلْعَ هم[

 طاخلا ةطخن ىوادأ َلَقَو

 طافرآلا ةَقَحَو اًذَكلا ةيبف

 ٍطاليلا 0 يأجآ 0

 1 موكل رعابع

 ٍِطالَبلا َنِم يِرْثْملا بس لاَو

 طاخشلل طخسلاَو هل ثّئاد

 طاطقلا ََلَع ىذاجلا اهّيآَق

 ٍطاطْليلاب سانلا اَنْعَمَج ْنَك

 ٍطاطيلاَو ريزتجلا 1
 ٍطاوق ٍقِعان 3 راح نم

 ٍطابقالا ىف ُهاَنْيَقْلاَو اَطْيَع

 ِطارشآلاو مجَتلا ْتاَسِحاَرَو
 ٍطاطخلا ماد اَرِع َكَعاَم

 طابشآلا ةطماش ْتَنَع ْنَقَو

 ٍطاسوآألا يلإ اًنيِحاوَق تلاس

 طابثآ وأ نيِناَع بّوعو

 ٍِطاهِيإلاَو ٍلْذلاِب اوُشَر ىَنَح
 ٍِطاَخَولا ٍلَّسآألا تك ضيبلاب

 ٍطارصلا ىَلَع ْمُهاَمْفَآ ىَنَح
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 مسا

 رض
 ايكنا ل

 ه5 5 - ه بت 2

 ةَفاَرَب اتوا

 طاع مير ديج ني ةفلاس

 طابقآلاو ّرخلا قوق. ناك

 طاطغلاب ُحِحاَشلا اهياَق

 ٍِطاَرْقلاِب كرولا َنَجَو ُتْلُ

 طانِضلا ىَلَع ُداَرَوَل ىَتإ
 يطاشنُو ٍبْعكلا ءالو ىبْذَج

 01 ل

 طاطآ مدآ رآ يقَب نم

 اطامطهلا يف يراعي ىرزأ
 ٍطايمآلا ْرَكْنَأ ىِبَرَع طْيَمَو
 ٍطاقرآلاب باتْجُيلا ٍةّيَحلاَ

 ٍطاقْسإلاب مر ْمَل اًمِراَوَع

 طالعلا نم ْميِطْحَتَو ْعْفَس
 ٍِطاَيَعلا ِطْيَعَت نِم َىْغَبلاَو

 همر هو 2 و ه

 ىطارتتساو لزبلا سوور ىغضم

 ٍطارا ىذي َتْلَح ةّيِدْعَس

 طارقإلاو ٍبقعلا
 هس هل ]| ل

 كرد ناك

 ظاعتسلا بّيط ماثملا انُكَب

 ىِطاوَرلا َنِم ال اهتم َصَيِبأ

 طايرلا وْوَذ يِل يَذَصَت اَمَل

 ظالتملا ةوييحلا نق نك
 طاقسلا عّتام وجِرَي ناك ام

 طاقم ْنِم ٍنْيَرَك ىف ٍنْيَلَتِم
 طاهوًآلاب طشولا ىقالق اذا

 ٍطاوغآلا 8 ٍنُيَحاَج غارفا

 ىِطابِتْعا نم راما كلغ

 ىطابتثآو َلوقلا يِرْثآ كيفكي
 اول لرد حسب نابل
 طابخلا طبخت ىفك ْنَقَق

 ىِطاختإ ْنَع ّسانلا ّبَذَو ىيِأِح
 طايح ةقادتسا مقدش 5



/ 

 طررخملا برقلا لتلا
 طَحْوَشلا ُساَيِق ْتّجَوْعَأ امك اًجوُع

 ططالا عوسنلا ناتقا 0 ع 1

 ِطَقْللا ٍطاَطَعلا َلْبَم ٌءُثْرَكاب
 طّرفلا ح

 ىطتمسلل اًرقلا ٍناجوَض رْبَص يف
 ٍطشنم عوَبَو ثلاط ٍدِجِرب
 : دولا لوف لثإقلا اَهّياَق
 اِطْشْملاَو اًدِعِلا يْعَب ىَلَع يَأْبَي
 طولا يعبأ ٍرْجَملا يفقُنم

 كيل ا ل
 طْلسُملا َكَع نوتعُي 0
 ٍطَرْفَي مل ام نأ ْمَلْعَتَو اَلَقَع
 ِطخلا لاجرلا ءاوْذآ ْنآو

 عابسالا!ةل90!لاكا لبشقي
 ٍطَقوُي وأ نِكَتْسَي اَلْهَج ملل

 و 1-2

 و اًميمذ عرفي هع

 دصلا طا ارشآ 1 37

6 6 
٠. 

 طَتبَك ٍقايق اهوطيت سيعلاب

 ِطَلْبُم ٍفوَج ِطالْبَأ يَلِإ ىِضْفَت
 طّيشي مل مللا ّيَيَنَك ْنْجَ

 طْطخحبلا اطقلا َيِنْوَج نبك هان

 طيملا باكذلا طاَيَم دوو
 طنئنطَتَع يقنع وسلا وطن رع

 طمَسملا ُقَنَع اًياطَملا ضني

 طقوب 5 ىذَلآ 1 زا ْق 5
 ِطِّيَعَتلا َكَع ناَبْصَع لكي هن لس ل

 طّبخلا نم 22 قلق

 طفشت الو سانلا ٍنَع ضرْعَأ
 طبرت مل ام َملجلا ّلانت نّلَو

 ٍطَعتَلا ْنيِعَب صْرعلا َكيْوَصْني

 ِطِلْخَب ْمَل ْنَمَو ِهْللأ ٍلِئان ْنِم
 وا م رشلا 0

 0م 0<
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 ٍضامزالا َةَلْغَم ىكشت ْنَمَو
 ضافحألاب نسل مور نب اي

 ٍضاخم سْجْرِم ٍريِدَهلا لع
 ٍضابالآِب نّنث ْمَل ِدَي ُطْبَح

 ضاَصَملا َنِم ًالاَكآ قاذ لق ها

 ضايحالاب تكرسعَأ ةلش وأ ود

 ٍضاَضَع ٍمَّدْعِم ىأجَأ ٍلُك نم هه
 ٍِضاَرْرلا َنِم ِهْيَيْحْل مَنْيَي ه١

 ضايق ةيساالكا نبأ اننأا ضافق تحب انبات لمقو 04
 هى

 هسا اولا 0009 1 هب

- 

 ضايفألا نم 1 ةنكب ضايحلا عرشم ءاطعلا مج 4

 ضامرعلا َصَمَرَع هنَع لفي

 ضاضففالا ِنَع فعلا قلحللاو

 -01- س0 5 0 ا ه-

 ضايح بغتم/ نو يدجلا الو

 ضاغئيلاب ضؤفح اَذإ َسْيَل هس

 ٍِضارْعَأْلا مْرَكَف نم ثنكام 4

 ٍضاَصَيلا هَرُكُم ىولَذ اَنْ 4

 ضارحآلا عّمَرلا لشاَمق: الوب 9

 لا

 اضيا لاقو
 هذ مهام

 جال دعو ىبارعالا نبا ىنربخا نسحلا وبا لاقو

 ةبورل ىعيصالاو ورمع يبا ةياور ىف يعو

 ِطَسْبَملا ضيرع ٍلوَغلا ٍلِئاَعب ىطَتحنلا َمُطَح لاتْغَي ِدَلَبَو ١
 185-2 - 3 2-1 ه < : ل هدم دو 2 2

 طبهملا فوض زوجلا رخام طقسمو جو نم اياذرلا عب م

 هو < 1 ه2 اس

 ىِطَنْعَي ظيق فانكأ نم ِةْيلَع ه

 طّيعالا فاينلا ميرامش اذأ ٠

 1 كْيَشَك لآلا شط 56

 طبشآلا مايععأ لالاب نيد
6+ 



 ضافرلا ِكّرشلا َقْوَق سيعلاب

 ٍضاغ ِلْيَل زاوُْجَأ نمي َنْجِرْخَي
 ضاهجإلا َنِم اًَجاَشُمَأ َنْحَرْطَي

 ٍضاقَضَم ٍهِليِغ يف ِدَسَأَو
 ٍضايْعَأ الو ٍسانْداِب َسْيَل

 ٍضاهَتْنآ وذ ٍضْرَعلاَو لوط ىف
 ضايرلا يذ ِثْيَعلاك ما َبْيَس

 ِضايِبلاي َلّيَللا وُلْجَي ِرَْبلاَ

 ِضاَرفآلاِب صضْرَقلا ىزجَي ُهَللآَ
 ٍضارْمَألا ىَمَط ني ٌلاعُس اهي

 ٍضاررَج ٍةَّصغ نِم ىقناخو
 ضاّصق فوعلل ىَدريِب نع

 ٍضاعُمالا ِعِذاَوَل نم ٌقَتْشآَو
 ىضايلا ٍقيرطلا ىلَع مْرَمْعم

 تمبتا

5-2 
 .٠ ضا 2-22 0
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 ضاكخشخلاب َنْكَتْنُي اَمَداَك

 ىضاوَتلا ٍليانلا سادق ّوْضَت

 ٍضانْصَت ةّيَح نم تّرواج مك
 ٍضاحنألا بسحلا َنْبآ اي لالي

 ٍضايَر هنارضأ كَع ِثْيَل
 ٍضاكَتْرَأ وُذ دجيلا ىف ورُمآ َتْنَأ
 اس اس

6 
 ل

 ضابغالا َمَلُظ َكَجْبلا تنأ

 داسسبلا بفربو ىتفلا معن

 نين
 ىِضاقلا ناكّملاب اًمارك ْمُكْنَع

 موي تيَحاَر

 ٍضارتغأ اذ َمُصَحْلا َتْيَآَر ْنْإَو
 ضاق ِنُيَيِضاقلا َنْبآ اي َتْنَأَق

 ضاحيلا َلَع ٍلْعَتلا ٍتياَثِب

 ضال قطنَملا تابكياصب

 ٍضاِمْصَم ف َضْرَي ْمَل ْنَمَو َكّْنَع

 ضافتلا ضراعلا قرب

 ام 0

 ٍضاقثالاو رقتلا



 وعم

 اخ

3 

 هأ

 نت

 ةفذ

 هال

51 
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 اضّيقلا اًندُدْش نيدلا ىهَو نأو

 اضرغلا ريعن اماوقاو اموق

 اَضِع ىداعألا ىغَب نم قب ْمَل
 تت 6 51 و ل 0

 اًضَقر ال ىبحلا مثد زا

 اهفي (تافجرعشما ى نذر ذا
 اضمحلا نيدروتسملا دروضَو

 اضخو اجبَو ماهلا ىلع اخخف

 كك انعلا (قرااو»

 مملو

21210119 

 حدقي

 أ

 اضّرَقلا ىزجتو َنيِصاَعَملا َلَع

 اضْرَج موَقِل اقذك اذا اغا

 اَضَقْنآَل اَجآ وأ ىَمْلَس نكر وأ
 اضْحخَدلا َناكَبلا ءطَوْلآِب ٌلِذُك

 اُبَحَو ًأَطَح يَوُهَت ُلْبَتلاَو
 اضْحَيلا ٌصاَّصُيلا نومي كالوأ

 اضْرَب اًداِت

 اضيا لاقو

 حددي

 ضامقلا ِنَع َكْيَنْيَع َقَرَأ

 ضاميالا ِكِحاَوَص ىَرذلا ٌرغ

 ضارُضَرلا لفكلا ثاذ نامْزآ

 ضافخلا 2
 اني

 رفح نم ءاهلج

 ضاغبالا نش ْنِم ىدعلا ٌرْرَش
 ضافوأ َكَع لجلا اَنِب ىسمي

 | - 5 ن 03 ا لاا 02

 ىضابقتاو  هوكلاب كيكو
 ىضاضقنا الفلا ٌراوجأ عطقب

6 
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 اَضْقَح ىناَنَح اًوهَد ىَوَت مآ

 اضتنلا نيصتنو نت اوللا ندح

 اَضكلاَو ىَرذلا ىرْبَي ِةَمِهمِب

 اَقَمْرُم اَهَرَع اهْنِم َّجّرْخَ

 اضقنو َةَضقِن اًَنْيَطَتمأ اَذإ

 اضفَرَو اًبصع ىراهتلا ٌلوُط

 اضفخلا ديرب ال جان سيخ او

 ا لا لا كي اعبم

 اضئآو ٌهَدْعب ىَراَهَملا ىَنَع
 ا ن

 اَضَح ٍدانم ىدان اذا اَنإ

3 

 يضرم ميين داع 2

 افقنلا يابش ل اي نإ
 اضْرَعلاَو اهلوط ىشَعَك اًلوُط

 دان دن عع وضخ

 اال راقلا شق تفاَق نا مو م
 اًضعقلا َسيِرَعلا ٍنْمَعانَصلا رْطَأ

 اَهبَأ كاذب اَنْشِع ٍةَوُلَس يف
 اَضَقْنُم اًمَجْرِم يّذَقا ْلَقَق

 اضُمَّرلا بادجلاب ىَصُمَر نطبحي

 اضرقلاو ةعسِن ىرجأ َبَهَصَأ

 اضْقَو ٍتاضِفْوَتْسُم ىربلا ىوعت
 اضْمَع وأ ةوهر انْفَسَتْعا اذا

 اضحَرلا داجأ ٍلاَسغ عالم

 هثزواج

 اضْرَح اَلوَف ُلِقاَقلا اهّيَأَي
 اضقتو ةَّرِم اَنيِف َتْدَجَو

 يَضَرَج َنوُقِلفُملاَو ىَوَج اونام
 اضرآلا َنوُتلاملا انآ ٍلُجَآأ نِم

 ىَصْقَتلا َروُمألا ٌلَش اَذا ىَرَق
 هما كتم ا 2 لل

 اضخم اريدعو اراز نعيجي

 هل د6 لا امايقأ تح
 اضهج قنخن مل امابت ترج

 - 8تإ و - 2>

 اضبأ ملعنت مل ٍتاقلطمب
9 
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 0م

 94ه

94 

41 

7 

 ند

7 

 اا

3214 
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 ماض

 يشير َنْيَرَب ماوغأ َدْهَجَو
 شوشوجلا مظحأ َنْكَرَم ىَتَح

 ٍشوُنْعَملا عَّدْخآلا ُبْذَج هبوْلَي

 شيعزقلا ةَشْعَر ىسأَر وو
 ينمرتنم [ييحاما تكونا

 شيفحتلا َقْرَم ىَنْئَآَر امل
 ٍشوشؤَملا ةّلطلا َتْعَك وبلاك
 ٍشووَملا ٍةَلْحرلا ٍشاّيِْكآ َنْعَب

>72 

 شيعَر يرق ْنَع ىراَبحلا َفْنَت

 شيرعلاك َبّدحَأ َكَع اًبْدَح

 شيطّبلا زوجلا دابتغا َبْعَب

 شيطغتلا رظَتلاب مهيمرأ

 نئوفحلاا ةّرطحلا.ناضِفخآ ِنْعَي
 شيهذتلا شهد

 ٍشوُفْنَملا فسِرَكلا ِت
 نوروحلا نم اح كفسورب 0 2 5 - م 0 0
 شوبهلا مّنغملا شبمهل ودغا

 هر

 شوغبملا ةهدولا نيسك اديس مه

4 

 ميملا ميم يذ

 هس هو 0

 ىضقت نويدلاو ىورا تنياد
 هادغ 2 : و 38

 اَضَب ام الكلا ىف اَرْرَح جاك وَ اَضَع اَنِبَرَع ًالوَق ثلقف



 مر

 ٍشوحلا دالي ْنِم اَناَحَر ترج

 ٍشوُهَجْلا براهلا رارِف اواَج
 ٍشوشحملا اهرْشَح نم اَجن اَمَو

 شيِوْكَتلاَو مّطَحْلاِي اهيطَحَو

 فخزملا مضتلا يدك اتت
ا يبأ راج ىنَمَكْفَأ

 شوماحل

 شوشنخ يلع مهارخاب اوءاج

 شوغشلا نع مهينغي ناك لق
022 5 202 0 

 0 9 2 9 6 هد
 تدور نبذ كمر اكو ىدقر#

 شيما َنِم ُتاَقاَ ال و
 ٍشوشْخعَملا جعانلا َقْوَ َتاَبَل
 شيفختلاب نيبوا ام تنكو

 شوشطلاب َكِتْيَع اذج امو

 ضوهْنَم حآو ٍليِلَح نم عك
 ٍشوشهرلا ةقر كاوجلا َتْنَ
 شيشهتلل شهلاو اًمركت 59-2 2 - 2 2-
 هم 7 0 2

 شيرحكلا نع فادص بأ

 شيعبلا لش كيلا 0

2 

 ٠ للا دوطلا ٍلَممَك الم

 شيوكتلاب ّلاملا ىقتم اًضَح

 ٍشوْبْدَم اَبّدلاب ٍنأوهم نم

 ششغلا عرفات ةَيْبِصِل
 ٍشوَقْنَملا ِيَلَع تكلل و كفيم
 ٍشيِظَْتلاِب َكْلُحَت ام ثراح
 ٍشييِقتلاِي لْزَجلا كْنِم َسْيلو

 شيِدَْتلا ْنِم َصْرِعلا عناملاَو
 شيرعتلا وذ َسَوْعَتْسآ اذإ قْنَط
 شيشبلا رِفْسُم ٍانزلا يِراَو
 شيشُنَتلاب َّحْبلا ىقَنَك اَرْهَد

 تدنعمحا :كآلا



 نصف مهو يدارن 0 ع 0

4 

4 

411 

 5 5- 59 ت60 في 319

 سوطْفلا ِهَيَكعَت نَع ٌلْزَك 0 هت ا كا
 و ةايملا 5 ها

 سيح ب نعطو يح

14 
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 مهنحن موي لك ىف

 سومْدقلا اَهءاَرَو فيْنخَو
 سوبغ اهدروو اهبرقو

 0 وا يا مو 6 0 0< ه2 تح ا06 3

 سوعد حمعسم وا ضرتعم

 و 5-7

 سو

4 

 ام ل

 عدعج

 شيقرتلاب ْتْعِطأ لَك ٌلذاع
 ٍشوُجْحَملا بِذَكلا لوف رَسْحلاَ

 شيرحلا ملا ىعْفأَك ىَبْصَع

 ٍشوُهُبلا ُهَسْهَب ىسأر تافو
 شورجحلا ٍقَردلاب يفتي ال
 شيخج َىرْمآ راد نم قاس مك

 ٍشوحَسلا ةَنَسلا شكك لوطَو

 تراحلا

 ىشيمو ىقرطاق ارِس ىلإ

 ىشيِطَت ىدِصفَت الإ كنا
 حر - 0 0 62 ه7

 شيراتلا ىلع صرح نم تحبصا

 شوُنَكلا ٍمَعْرُملا كاذل ْلقف

 شوشقلا ٍةَحاَجّبلا ىنَب ْرْجْرَأَو

 شيوخت وذ ٍرِهدلاَو اًبَجَع اي
 شيشحلا نكطي ناوزلا رم

 1 55 آل ن هر 210
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 سيِسَبْلَه حلا ىف هَل َسْيَل

 ُسيِهَّللاَو ُبِحوُملا ُمَعْطَملاَو
 شسووم اَهَنآَك

 سيلا فَحَو ىمارلا ًاطْخَأَق

 سو كر ا يبكي باح

 ُسوُهَت ُهَْيَصاَع نإ ْمكْكَآ
 موسيم اَنَبراَح اَءَرمآ 0

 سيِسَح ُّمُهَّل ماوقآ ناتواك

 ُسوُجْحَم ْمهِرْمآأ نم سجاعو

 ُسيِئَبلا ْبْلَهْدلا ىِنَي موي
 ُسوُلَعلاَو ميلا

 سيرضلا ّمحْسَي ىَّنَح ُبْعَشلاَو
 ُسيرْتِعلا ُفَرْثملا اتاَتُم ىَطْعَ

 ُسيِسأَتلا ةتْثفلا ران شَحَو
 شسوفنلا ِتَرَق َناَوَأ اًذه

 ُسوُوْرلا اتَلو سيئرلا اَنِم

 ا 2

 ببج ود

 6: 0 هس |

 سيِلْفَتلاَو عوجلا ُهْنِم َلاَن ْنَ
 - هت ا اعمر - م و

 سوهو ةفئاحخ َتَعَرْدْتَأَو
602 - 

 سيِجَرَت هَل ٍسْجَو نم َعاصْنَأَو
 سود ْفَطْعِم اَهاَلَص َكَع

 سيسِقلاَو ملاَعلا َْمِلَع ْلَب

 نيوميلملا ُبرَحْلا طيلخلا سم
 و هس ه غو 2-2

 سيف عه سوور قى نيح

 سوجملا ىِلَطَصَي ام مهالصآأ

 سيخشلا مقفلا يِواَدُْي اَتِب

 سيوهلا سوه اَم اذإ انا
 5 3 © م ه- - 5 هَ

 سيكوتلا ةواس نيلي ىتح

 سوبقملا بَهَللاَو اًهدوقو
 سووملا ةنتفلا اَهاَضَع

 سوجرملا اَهْرْمآ اَهْنَع

 شسيفطقو قيونلا ىف ةلالص

 شسييخلاو ِداَنْجآلا ْبَجلَو
 سوشلا تاخؤاّبلا اًنيفو اًدِجك

6 

 تقلا

 ا 00



 رخل

 شيلعتلا ىَتَسُبل ىفكي طْيرلا ى

 ُسوْرَعلا اهَتاسْيَع ْتّيِسنَو
 ُسوْمْلَملا ٌعَرَملاَو ىَتّمِل ْنِم
 سونكلا رقبلا ىنارت ْنَقَو

 سيِطَن اًبِصلا ْناَطْيَش َنامزأ

 ُسوُعِرَملا اَبِصلا ُْنُهَع ْنَدعْبَيال

 ُسيِبْدَتلا قّوَعلا ال ْوَل ءاملا ىف

 ُسوْضْرَم َنَقَعَو ٌةَيوَد
 شسيِدَل ٍجّرَح يلْحَرِب باج
 سوعر َنَذَف ٍنِيَبكْنَمْلاِب

 سيرْعَتلا يَوْسلا َنْعَب ىتأ 0

 ُسوُمْوَملا يَدَصلا َلاَق اَمردآ مَ

 شسيِخَدلا َبركأ 0
 شيئَسلا نثلطعتلا

 سوس اهموزيَح

 ليوم ترا

 هن ىف 2 007

 نهحول
 و 2 53 2 95 0 2

 و

 90 و 0- 7 اس 0
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 يّ هس ]|

 سوطلا بابشلا ِنْوَل ْنِم محمو

 سييلحلاو ُدَوسآلا ٌرَسَحَو

 شو درك اهتاك ٍةَماَه ْنَع

 سيرت اَهَّملا ٍتاَرِغِل اَمَو

 سيِجنَت هقوَط يف يَوَهْلا َداَع

 نسيللونتلا :نسعلتماو فاول

 شوسقلا قروولا نِهَناَك

 شنأَتلا اَهْنآ اًهْيَتب يِرْجَي
 شوطش اًهِلوْصْوَم نم لّصولاِ

 م وم ٌسِخاَش ْوَ
 سيِدَس وأ عبرلا قاّنعلا نم

 ُسْعَت ِءِدْصَق ْنَع ىَهَتْنآ اَذإ
 سففشص انتا ماعلا
 هوضست) كول دب اكس
 سيبغَم هذ ىَبشَر بلي
 ُسيِطْنَم ٌعَرْقِم ىِماَوَحْلا بأ
 سوُماَتلا هَل ناد عرْشَم ْنَع

 شلح هدّرْتُم يف ٍلْيَللاِب
0 2 52-5 

00 
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 سرس

 مو

 مهرب

8 

 ع

 معد

 عو

 ععال

7 

4 

!| 

 راح

 اه

 سَهْدأْلا ماكرلا ْلْسَو اًبَح ْنإَو
 ادد. .خجر هب 5 2025

 سطنتلا ىلع ىِدِج نم كنود
 سلمالا رَمملا رارماك ًالقف
 م < َّ ه م هاا

 د ل
 امر 6-_ 1 - ١ 0 سد

 نيكي مل كهجوا يؤ" نمو
 2 راو 0 - ا ل

 سِلِجَكلا َنْيَرَو ٍشْيجْلا َلِتاَق اي

 ا

 هس 0 ]| - 202

 ٍسِوْنِحْلا مالظلا َبْوَج اهب ْتْبِج

 0 دلللار دارفالا قعونشت
 دتكملا اًَهنِم فَرَعُي وأ اه

 0 تيد اوحا ” كوجري راتملا انيك ةاوطأ ا َكَوْجََي
 هن اساسا نوحا | 0650و 3

 سوسوم يرما ناطيش بخ ْنإ

 سّمشلا سامش اًنايَحأ َكيِفَو

 َبابذ ِطفيلاب ْلْمْعَي
 سودلا دافر تلق دقف ىنسا

 اضيا لاقو

 هباكحأو َبْلَهْملا رككي

 شسورذلا نّميلا َكْنَيِْبُف لَ
 سيِبَح ىَتَقاَنَو ىبَكَرَم ْذِإ
 سوبغضلا اًهعيِطِسَي ال ءاَضْوَع

 سير َكّنَح ءاَبِهَص 1 مسجلا 8

 سروقللا طيخلا فكس اَذإ

 اسيقو افدنخ ح لبيو
 90097“ كلا تح 9 هد ت و هدد

 سورطبلا قرولا نيهناك

 شسيرَملا دّصْحَي َنيِح بكر

 ُسيِلْبِإ ُهَسّْسأ ْوَلَو ىَيِم
 سيسر ٍبَصَو ْنِم اَهّنآَك
 سشيعريلا ُكِعَملا اًهيف حلاَتَكَي
 ُسيِرَش يلو ىّيِم اهّسّرام
 ُسوْوَي لَو صرسحلا عى ال

 ُسيِمَأ اَم َنْعَب ىيئَأَر امل



 2 - 39 ١

 - ]ا نب ع

 َتاَتْلآ ُديِرَملا اَذإ

 مو

0 

 اضيا لاقو

 سيق نب كلملا َكَبَع مدبي

 سيلتلا وذ كّقارلا اهّيءاي

 سوبألا سوب َكْنَع فشُكي َكَحََم
 سحالاب ال قْلّطلاِب ةءاوثأ ٍِ

 سَبُيَألاِب ال دوجلاب َةَراَّمآ

 سّمقلا راحيلا ضيق ْنِم ٍفرَعلاَو

 يشد مَ ع يَرَج ْنَعَو
 نيس ل

 ستدوقلا ىّسوم فيسلا لح وْلْعَي

 ٍسَرُضلا بوزحلا جيوالم ىَرت
 نيأنآ مل عماط ىتاي ْمَلْعآو

 نه ماصار 00

 سرع مل

 .. هد 0 < نم سورحآلا كعَب

 نيقبي اهئانعأ

 سّلُمَألا ميدآلا ءاركعك اًديب

 سعنلا»يتاسولا قانغا نألادإ
 غ٠ - 2- ا 2 ا

 سورا لص ولا ا

 دنسلا ىلع ناكو َيِبْكِذلا

 ٍسِيْبْملا ٍرْيَغ يِيْتْذلا يلا ِدْعَأ
 ِسِيْلُم ىمادقلا ٍنْوَج ىف ْثُيَعلاَك
 مج ةرْغب هَل تجاه

 سفنألا ٍنِض َدْنِع اًسْفَف عواط

 ِسْفْنملا ٍليِزَجلا ءاطْغاب تّلَد
 _- جيو <ء

 دود

 سجرم

 سْفطَي ْمَل يِرْمَأ ٍضَرِع ْنَع
 سّبعلا ُهوْجَو ٌرَبْعَآ اذإ ُلَهَس
 نرفملا# نسالك كلارع

 سَعديلا ٍناعِطلاب ىروُيَو اًعْقَص

 ٍِسأْبَم لك ُسَأْبَي اَعِاَوَط
 ِسَيْعَأْلا لالجلاب ىمْرَأ ثْنك لق

 ٍسمطلا موجلاِب يِدْهَي ْمآلاَو

 نيرا رايس رضا كار
 سمرِع زومض ءانجو ٍلكو
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 ايوكلا4كلوويم ٍتارفسمب اه

 اسيببلا ةوضخ ا لعب لكأت ام

 اسيرقلا ردك ين طَغأو م

 اسيندَتلاَو َبْيَعلا َكْنَع لعاب انا

 اسودْتَملا َبذكلاَو ةءاشكت سرس

 اسيق َنيلَوُطَألا نب اي ُناَبآ امد

 اسيِسأَتلا َكِشَرَع يِناَ قش ام
 اسوسلا

 اسوسْنع نكي مل اَلْيَسَو اَلْبَو اا
 اسييغت ىقَس نم ىورملا َتْنَأ اعاد

 اهييسبلا ْعْلْبَي بْذَعِي كم اوعو

 اسوبتك 1 مَل قْلَط ءاطع ا

 اسسونخلا رم ٌليخبلا اذأ 4

 اسيِحَي نأ نتكأو ٍةرُدَصا ىف ادا

 اسيلفتلا ُبَهْرَي بحل تسع [وز“

 انني دما اهقلأَسم ك1

 اسيِسَبْلَه طْعي ْمَل هَنْيَل اي ١
 اسوُحَْبلا ُدَلاَم ىقُبُيَو ىَحْحُي 4

2 
 نرصتعا تاململا اذإ 4

 00 01- ةئس انوكش اذا

 ك5 ةهكام نيمااصألا ضفُي

 اسوسقملا ةَييبَتلا اذ ٌرَشلاَو

 اًسوت ْميِرَكلاَو ادع ضْحَبْلا

 اسيلُبا يب َنوُداَدَح ِنْثَي مل

 اسوُحْفَم الو َكْيَفَك ٍدوُج نم
 اسييقتلا َلَلَعلاَو ُهَلاهْنِ

 اسيِلَسلاَو َفوُرْعَملا َكْليِهْسَت
 اسورلا عزانلا عزنك َسيَل

 اسير اهُسْكَي مل
 اسيِرَس اَذَعَقُم ىَمْعَأ ٌشاعو

 11 نرترارلا لشي اىتَح

 ا ا 6 12 ١



 5و -

 اسوُبْعُضلاَو َنِهيِدُيَأ رشعي

 اسونك اَهَملا ناك ام ٍلْبَتلا وذ 4

 اسولُطلا ىِيَتْكَي ٍقِرَح ِزْوَج ُلَب 1

 انتم اهتياط اكلم باكي ١
 اسووسلا نسي ٍلْيَل 0

 اسيسر وأ نرهسي اًمِهاَمَه

 اسوول ىَرَكلا ٍنِيِهْسَت لوط نم ٠١

 امرلطسلا تنشط
 اسومقلا ةرفقلا اَنْبِج َكْيَلا ٠٠

 اسووم م دو الَجَي 5

 اسيلفت وآ ٍلْيَللا مج ندري 4

 اسوكلا َلاَمرلاَو ىَراَذَحْلا َنْعَب

 اسوعوملا سعوالاو ةقارعأ ا

 اسوعشلا ٌرْفَسلاَو ىوسلا وضْنَي 9

 اسيبعت هَل تّلاق ْنا َلاقَف اا
 كك 20 3 و عَ

 0ك ا

 لل
6 

 ا/ا

 اسوسنملا جموعلا ةاوغلا بصح

 اسيمللا تانكيبلا وِجَرَيَو ىمرَي

 اسولأتلا َقَرفَولا ٍهْيَلَع ير
 اسيوّللا َبَهْلَصلاَو يأولا ىِضْنُ
 اسورجلا هي يراسلا ْميِْسَتْسَي

 اسيسطلا ةَباَعَللا ِدَي عرق
 اتنوفتلا ٌهَكَوَم ىقْسَي اكَسغَأ

 اديه فلا ُبَسْح ٍتالِصانب

 انتولقلا ةَريَعلاَو اهلا ى

 اسيرغتلا لمت ٍتاَيِماسب

 اسيِْشَملا ُهَنَمِد ىشغي ٌرَضْخَأ

 اسيرشلا َبَشْخَأْلاَو ىوصلا نم
 2 60 ا

 اسوؤَيلا ةَلاّذَعلا بذكا ْلَق

 اسوذَح ُلَرَي مل ضاَعِل لاق

 اعسريقملا صان !ناطتقا
 انضياش ال اكيد

 اسوهْدَم اًدِقَع ُهَنِم

 اسيتتلاو لكلا كت دف



 ص دب

 اسيرَمْرَم قلخأ ىّدعلا َكَص م«4

 اسوش يو َنْعَب ىناَوَعلا ىَسْمآ ها

 هبل نيرو رش لت ا
 اسوُبْقَملا َلَعَشلا ِكَذْملا َجْوَه ه١
 اسوفعم اَعَلَح ةئم ربخلاو ه4

 اسيظن َةّرَم نوكأ ُلَقَو
 اسوُسْدَمْلا ٍنَقْعلا ءّبَح جرْخَأ نس

 اسوواط اًبِصلاِب َنْيَرَي ْلَقَو 0

 اسوطلا نيبراشلا صعب ثنكول

 اسيِلْمَتلاَو نسحلا بابشلا نيل 4

 اسيمآ نأ ءاّرقلا ىحتسأ ال ٠

 اسورْدَم اقع ْنَق ا(َنْهَع - ير

 ايوب قبلا كير امك

 انني انصنعا يقلم تي...
 اسينا الو نجلا َنِم اَعَوَر 4

 اسوجت اَليسُم يدمي َفَطْوَأ ما

 اسونعلاَو راكبآلا ىَّرَت لَقَو هس

 اسومانلا ةعاتخلا نكت ال هه

 انت هلا سانا كينيا

 اسيغلا ماييللا وْسْكي غباس يف
 يبرنلر ه3! نيف نْيَقلاَو

 اسوُبْلَملا ةّدجلا َبْوَك َلّذَب
 اسيرفت اًبصلا ءاوذآ ءّبخب

 اسيبْلَتلاَو ءاربقلا ةَرشَتلاَو

 اسورح هي اَنْشِع اًبَهْذْمَو

 00 ةكنم الإب ناكاانم
 اسورعلا طيْغآَو ىتْملا ودحآ

 اسييّخلا ةَعْيجلا َمْوَي ُبِسْحَآ

 اسورْدَم ىكيلا ٍديِفَعُي اّمْسَر

 اسيِجَب اًبّصلا حاضت َيِقْسأ

 اسيجربلا ةرقتلا ٌكْعَب َضاك

 انسوضا ااههيا اَبارقاو كاد

 اسوساجلا ةَباَعَللا ٌبِصَنَو



 ارا ل ل

 اسيطئفلا ْعَدْجَآَو ٌهقْمَلَص

 يبرر, انيرحس
 اسيخلا ُتالِتوُملا ةاَذَش ىَسْحي

 اسيرِعلا ّمَجَآلاَو ُهَلايغَ
 اكنومملا نسال قو هخنل

 اسوحلا تادشلا ىقال اذا صوب

 اسودّرلا َبكْنَملا رَمآأ اذا

 هه

 اسورَه ٍةَكَرِي اذ اَلِهاكَو

 اسوُمَرلا لْعلا ثيقل ْنإو

 اسورجلا ْتِكَْسُي اًرْذَه تْرَدَه

 اسولج اًدغلا نم ىرت ارد

 اسيِيَطْلَع رجلا َبْحَير َنْيَرَي
 اسييرلا ٍةَّدِشلا َنْنِع َكيِفْكَي
 اسوخجلا ٍةَدْعْبلا اذ ىلَتْعَيَو
 اسييفت ْوَأ رانلا ٍمسَوِي امك
 اسيِخّشلا َلِدَجْلا ىَنَع ُلِدْعَي
 اسيرّشلا َسَوْشآلا َّلِذُي ىََنَح
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 اسيرق ْعَمَ وآ ىَرْحأ ِكَص ْنِم
 اسنينكوتلا هلك ىضاَكَتَو

 انسوهتتللا ؛نسآلا | دانك آلآ

 اسونف هسار يديح ناك

 اسوحي نآ ٍنْيَتْبَحلا يذ ٍبْسأ نِم

 اسودَي نأ َسوَدلا َنْعِنَتْمَي ال

 اسوماجلاو ّليفلا ِنُيَبَهْمألاَو

 اسوُحخُلَبلا ّبَصَعلا مييَصلا َكْعَب

 اسوطّللا ةَطاَّبَحْلاَو نكرلا اذ

 اسوْجَرلا َحْذَبلاَو ةَحابَج

 اسووزلا ُعَمْدَي اَعَفَصَو اَعْرُص
 اسوطقلا ةَحْطَتلا ىَكْسَتَي ال

 اسوخدلا ةَناَرَملا اذ ضعلاَو

 انقرلاعلا يركلا) يِنْساَو اكاد

 اسيرتعلا َفَرْمِملاَو يّوُنلا َدْعَب

 اسوطّشلا ةَهّبألا اذ َمْصَحلاَو
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 ساقرم سيئرلاو ميره نْباو

 ساَءَر ىَراَمَذلا ءارقإب راض ه4

 ساَبَعلا ليخيلا ّقَحلا ُهَرْكَيَو 9

 ساغرآلا ِهْيَلَع اًروصْنَم ةارت هن

 ساجرآلا اهتّبراح اًمييت نأ «ه

 ا در سلام كاجو

 سارع
 ساَسحآلاَو تعمَمِجا ىهاوذلا اذا ٠

 ْْوَجَو َمَق قلو “ 96ه 612 2 -

6 
 سادكأ لْيَحَو نشخ فشرحو ٠ 2 5-50 ها 2 0

 06 0 و م -

 سارق دوسأالاو تابعصملِل

 .ساسبالا ىيعي نيِح نايجرتلاو
 هَ

 ن هم م
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 ساطلم طْبَحَو سيِطالَم هن

 ساجماو امل ع ابكنمو

 ساّبح ُدايِذ اَنَع
 0 9 00 ل «هاو ها ده
 ساخالا موكخلا انقوعي ملو

 سادحلا َءاضَملاو اَنِم رْصَنلاَو

 شاوبلا ارق ىف اَيْكي 5-7
 ندع ع 2 كك

 سالاو غالالا مضخا ام

 6 9 تاع 0
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 ُشساَجْخلاَو اني َنيِطايَشلا ىَفْشَي

 مه

 اظيا لاف

 نب نابا دمي
 اًسوُدَقلا ِةَّرِعلا ّبَر ُتْوَعَك ١ 7 2 0 97

 اسوغرملا َكَهْجَو انارآ ىَّنَح نس

 اسوغَملا ةنعطلا بيبطلا ٌسْعَم ه

 اسولُح ْنَمَتَي مل بتك ىف ٠

 اسيري ْنآ دِعوُملا اهّيآ ْلَب ؛

 ىلَجَبلا ديلولا

 اًسوقانلا ْمَرَقَي ال ْنَم ءاَعد

 اسوُجْخَم اًسِحاه ىِيْحي ْنْيَدلاَو
 اسوُيضَتلا ُهَلْبَح رشي ّنَش

 انيك هلا | كتارا اكتلاا ىكشأ
 اك تلا ةيعفلا ليمعملاو



 ب او ع © 2

 سايخآلا نهدَروأ اطقلا اذإ لا

 شاويسا

 ساقْسَم ٍداحَو ْلْيَل اَهْرِفْحَي مم

 ساكعلا اهيفراتوآلا قلعي مل م

 ساَمَقَو ٌبِسار اهنم روقلاو 5

 ساجنأ نهب ىقابلا ٍقَوَعْلِل 4

 شاش يوما نيرو

 سابقأو لَعش اهيف
 ساودلا كارعلا لُهَجْلا َعَلْبَآأ ْنإ اند

 سادرم ندم اًنادرم كانه سرب

 ا

 برخاو

 سابخآلا سييخلا موي تَقَرَعَو 4
 : د 9

 ن اني 25

 ساره ميره نب نامجرتلاو مس

 نام نيرتعلاب 5

 ساجر ىوحاأ دعرلا جرب ابيك ما

 سالحأ نهدبل تاّريَت عا
 5 ِك52-

 عقوؤ بلل
 2 535 هر راوهياحع س0 دم 9

 1 نه

 مل ول هه

 3 01- 9 0م

 ساعف نيم ةيبان

 5 نول ع 5

 سارم داوَج هزربب

 ا

 ساتفم ىَراَهَملا عاوشل كيف

 سارسشأ

 شارف[ هاش نام نمكقاك
 سالسالا عوسُنلا اهيف ترج اذا

 سارغأ نهذالوأ اهتيوطَي

 ا رحال ناكر

 سَدَجَآَو
 ساعت آلا اًهينا ركذت لنآ لح

 ساَوَحْلا طالخلا ىوعَدلا َلِيَوَو

5 0 27 57 

 ساسجلا هيديب ارش

 سايغ نيدروتسملاب ثوملاو

 سافنالا ىقارتلا نيب تزن لقو

 شانلا َباَه ْنَقَو تملا ري ْنَم
 ساورد ٍنِيِرسَع تنل تاكا

 سارجآ ميِقَرلا الا هَل سيل

 شايع نصعوز اطبخ هلئداع

 سامرهلا اهوُبَآ ٍلابشاي وُدْعَي

 سارضآلا َنيغِضامْلاب ْتْطَقَسَل
5+ 
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 اكل نع غيج ابئاك نيج نْيَدَيلا ِفْعَح وأ دّرْجآ ها

 يزكتس نأ حيابلا َمِلَع ْنَف رَمَمْشُيِب ىِدْنُبلا ىّدَتلا وذ ام هه

 0000 لي كلا لطنلا يع قد معاذت م
 زبلا ىلاغت مرح ىتح لمَ زرسخلا دايج نقلا ةلّيِج 4

 2 ا
 موع

 اضيا لاقو

 « ميمتو ٍدزآلا ةَنَتِف ىف

 ساوسو هنِم سْفَنلا ف ىوت َلَع ساركآلا زايدلا َكَتِجاَه حاص اي
- 

 8 99 ي فا - 0
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 0 تا ١ ت42 اع 3 مه 2 منا واج 6 ناس تت <27 3

 سارطآ ٍتايلاغ وأ فحص نم شسالطأ تاسراد َنُهَّناَك

 شانثإَو عّمط ىناوغلا ىف ذا ساقنآ ىككتلا ٍدْهَع نِم َنهيذ
 سابلا ّنُهَل نجلاك َنِحَو ساننَيْسآَو ِدَرَح ىف ةَفِعو

 ساطنآ نْهْرَكَم تاسيوتسُم سايكآلا" َنَهَعَدَْي نأ ٍرْمَغ نم 2_0 0ك

 شاوطآ َنْمْريِوُصَت ىدلا لقعأ نايذلمآلا ماعلا ضْيَب ىَوَتْسأ امك

 شاعشتلا ِهْيَلَع يِرْثَي ِدَلَبَو َساَيَم ّلقر ٍشْيَعلا ْلَمْرِسَو
 سابعا هَيَلَع لآلا ٍنَرِح نم سايسملا ماتقلاو بارَسلا نم



 معرب

 معه

 عا
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 هأ

 نان

 هذ

 ةها/

 ٍرْقَب ْوَآ ملاص زحل

 زمعملا ردقلا تايمارَو

 زرضلا ةّرْخك اًموَي َنْرِسْكَي
 زرغلا ٌروكو ىِعاَسْنأ تْيِلاع
 زملا ميِلظلا لكو ىكتشت ار

 ْزأَش مانُمو ضزآ ٍبْدَجَو

 زْعْلا يف ىلا ْعْيَر ىرَج اَذا
 رق وأ قرس نم اعطق وا

 لفل د ا
 رخكلا َلْبَقَو يباع َكيِفعي

20 2 0 0 

 زمغ نم هيار مازتعا ىف ام

 رجعو ةمآلا نيا ةوعاج

 زحلا
 2- و ته ع5 فا ه-

 6 00 م

 2 : 2 7 ليش دوحلا ضم كيفعي

 0 ه- 3

 ررألا زورأ لاخب َكاَذَق

 رذكلا كاذب ىلا رذحي ال
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 رمجيلا ٍلَجآلا مامح ينال

 زقرملا ضرغلا وس ليتلاك

 ىرعَتلاَو مهلا ضاصقا اذن

 زسجو لالج اح كيل

 ا 2

 زرفو بدح نم تزواج مك

 رجلا نحَجرم لمربي فح
 ٍرْقَمَو ِزَرَأ نم رِشاَوأ
 روقلا صان |نمر اكيد ترس

 رْفَحلا ٌنِعَرْجُم ىلاوتلا ىجان

 عي م 6

 ِرَمِهَي ٍةَعْيَم اذ
 228 926 92102 ج52 © 220

 رطب ني رشف كاكا
 ه 5 ص ف نأ 4

 ركملا ندع

 ىشمي زركو
 نب مل تلا ن 053 9-2
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 0 ص دع

 ىْهَبَو ٍهِسأَر ْيَجاَجِح ىَكَص

 ىزرأ اهْيَلإ ٍداضْنآ ْنْبَأ اَنآ

 ىِزرِح مييتو ميت ىلإ

 رئتلا يلع يبي رمالذ
 رخشلاب ثَعِلوأ زومألا اَذِإ

 و ِتاَيِفَرْشَملاِب
 ن نم انمار ام

 رِعلا سوغو غامد او

 ي رجيلا ف ثدحلا َبوُطَْح ىَرَق

 زركقلا تازجحاف يِزَنَت اذإ

 روس كر نر« ايفر
 ٍرَعَآلِل ءافلعتلا رفا

 : يّرَكلاَو كيفأتلا هاب ال

 ٍرَشَو لك زاشوآ ْتَبَح نإو
 :ه ٍرْمَح ّمأ َموُيلا ىنْيَرَت نإ
 بألا بابشلا صايقت ِدْعَب نم

 رهللا يذ انقلا بارذاو ىنع

 ِن نم فرغا

 ٍِع 8 ا
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 ىزوأو تاكحا ى

 رحاب مها 60 62
 7 َنحَنْشَي نون

 1 د 0

 0 حاقللا ءارسع برحلاو

 0 ةقذاق نم 000-
 ل 0

 د "اب 20-- 0 تأت

0 287 

 رشزلا تافذقاَو 0 هنع

 زر 0 اهزر ايمئَيتك 5

 اب اس © 5

 00 يدعلا باصغب ويست

 رالف ي ٍَلِعِلا مُيَط الو انيف

 000 ا يِذ ٍدْدَعب

 60 م 0 --

 00 الاب ىرصَع ٍلِظ ىف



 ىرتعي اميف كناسحا نَسَحأ 4

 ردخم ِلْيَل رادْحَآ اًنَسلا قش 8

 ررضأآلا َكاَذِل ٌرارضا كيفو مان

 رقغَت ْمَل اَذإ ْماَدْجِه ْعَجْنَأ
 رطبم رمأ لنك نط تي مارب

 - 0 ا ل

 رثعم نم ةتكردأ رثاعو 4

 رّبثملا ٍتاطَرَو ىف مُهْضْعَب نإ "ا

 ٍرَسْحَآلا عسب ىَضرَي رسخت 10

 ررشيلا قيرحلاك اًدولُخ ىَقْبَأ م

 رشكلا مْوَي َلْبق اًوْشَحَو يِوْلَي 175

 رقوم ٍرَشِب ءايحأو ىتوم 04

 رَبْغألا عاقذلا لعَب ٍقَرِخ يب عل

 ٍرِصْعُمَو ءىشان نِم اوطقاس مك مونت

 ريكلا ف لوا نيك اوسمأ مهو

 ريثهلا مآ َنوُمْوَي ال َنْيَقْلَم ما»»

 اا
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 جت و همم 1 َ

 2 0 ىف نال 9 6 - ول ا 9

 رعصالا ليم زهللا ميقي دقو
“00 

 ه-

 وتل -

 عدصت

 َبْنَذلا َتْرَفَع ْنإَو

 ردغآلا ٍلّبحب ال فاو لبي
 , 0 ّك

 كتم طاب قمنا سيتا

 ريشهقلا فاجم ىتوَملا ٍنَر
 ريخلا خارفك اياَذَر دعب
 هاو 0 0و هال

 هذ

 ريف مل تتلشآ َقْزَع رج ْنَ

 و ب و 9-7
 هما عضوب تنال

 امنا لاعب
 ىلكيلا ديلولا نب َناَبا دمي

 ١ وذ لهاجلا اَهّيَءاَي التَتَرّى 
 2و <

 رلم ٍلْدَج 1 ورسما الو 7

 ركنلاب ةيح ىندعوت ال

 رضالل قرداج لقف ىنعد
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 رفسم اًيكملا ٍلهَس نعو اًنع ١

 رصْنعلا ميرك ِكالَصأ تيب ىف ١١

 رّكفتلا َلْهآ َناك ّلاعَت ْنإَو

 ٍرَبْثِيلا قوقو موقلا ىف ةاّوق ١

 ٍرَصْحَآلا مالظلا ماع رص 8

 ٍرَعّصآلاِب اًوقتسا ءاقدآلا اَذإ ا

 رّبشملا َكْنِعَو عابلا ىف دادْرَي
 هه

 ردقملا دتام نم ىدَج ناك أى

 ربهم ِداوَج اًعيض هب م 14

 ريجيلا ءىطَبلا ءام ابك اذا 1
 000-6 و مم

0 
 ٍرَفزلا ٍةاَدْعلا مْعَر ىَلَع مهو 0

 ٍرَسْوَدلا ميِمَصلا ى ليو ْنْب َلْعَس 9

 ٍرَصْعَآلا ٍليِدَعلا يف ٌمُهاَصَح ىَرْن 1

 ٍرهوجلا ريح كل فيقت نمو ا
 ٍرَبِهَش مادق ٍلاكآ ٍلِكوم م.س

 ثُم باغَو ساع ٍرجَش نم م.ه

 ٍرّمَخآلا نأ تارْيَحْلا مساق اي

 رّثكآلا ٍليِدَعلا ىف َىِبَتَعُم

 ٍرْبَجَتلاِب ةّرْماإلا ْدْحَأَي ال
 رهزآلا نيبجلا َحاَضَو صين

 ٍرهَشملا ٍةَدْعَسلا ِرِدَب ٍرَدَبلاَك

 | تا ارح تناد

 رَصفآلا ماب ٌرَّصضَم اَذإ اًلرط

 ٍرِيْضُم لك َرابْضلا َلَدَمْبآَو
 رطقتسملا قرعلا عام

 ٍرَسْفلا َمْوَم كراصنأ َنوُدعَي
 ىرتلا ٍِدْجَملا ف كّيابآ ٌلاوخآ

 ٍرَدْيَجِي اهَدَج ام ٍةوْرَك يف

 رْرَهَب ْرِع داع يلإ مت

 رّدفلا تازفاقلا َبْضَه َرَرآ

 َكْلَثِم انَساَس ام

 لا اا
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 ه2 و َك

 رموم نم
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 رثاملا رثأ هيتتم ىف بد لفه

 ريقملا الو ىنافلاي انآ اَم انه

 رتفدلا ى ىدتنأ ىنارق فيك ال

  4ىرطَت اهيف ىوكلا ٍرظْنَي ال

 ربعتلاو ملعلا ىتد ومو اا

 رَعوألا ٌباقن اهرَعَوَق نإَو اما»
 ا : 2 ن يد سم َ

 اغشأ وق ال 2 |وعال

 د هب دع 0 6

 ٍرْمَككلا 5 هللا تركسا اَمَل ٠١

 ٍرِجَحَملا عاق عاقلاب ةويفح |ىرس

 ٍريْوَبْنلا اهوْلَد َّعْرَم البق امد
 ربغلا ٍيِرَبرَملا طاطحتطخ 4

 ٍرَضْميلا مالغلا فرك اًبْدَج ٠

 ٍرِكْرَكْم ٍبَدَح يذ ىف ليي
 رطفُملا ءاعذ هللا كَل وُعْدَي 10

 رقتلا يف اًرفان ىَسْمآ َتَمَث

 3وآلا ميللا قالخآ َكيفو 9
 رذحتلاو ريذحكلاو ٍقفرلاو 4
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 ىرَبْنَي ام لاوفألاو ثْلَقَو

 روشملاب اهترراش ْنِإَو ُتْلَد
 م

 رتشللا شفت ت
 ريحت َرْيَح رفح نأ كارآ

 ٍرّهطبلا يف اهِلْيَس ىمارت ىوُهَي
 روكملا ىف اهنَركَب ْتَرَج اَذِإ

 جود درولا ةلجاع

 رثفم ةذاظفا اوسرشلك

 دا ار 6

 تيجان نو ايار

 ردصيلا

 كيلو رد مع ا
 ٍرَجَوُي مل اَذِإ رْجَآ هَل ْنَمَ

 - قى 3
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 ريخكتسُيلا نقاحلا َكاَذِل ّْلقق

 روجاَي ةَمَهَس

 رشا عيجلاب عم فرو
 يردقت اهب اًموْرْكأَو اَمْلِح

 ام ىرمأ كدب

 ررجم ناسي نم ىقبأ سانلا ىف
 ردكرام ملل هرااوا نشا 31

 رسكم ٍداهب نهيلع ودعي

 رمْذيلا عَمجَم نم ايعَشَم

 رهبألا ضيِرَع يتابض يف ىف

 رَصهم باَنِي نَّضَعلا لصتقي

 ةّثناهْلِو ٍبَبِح اذ

 ىنكر ناك

 ىرطقت نم ناك ام ىلع ىنإ

 ٍرّوْسَملا ىف الو مُكْنلا رهاظ يف هس 0

0_ - 
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 د

 ردَصيلا
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 هر نعص

 ىرتفلا ت3 ثِضاقلا انآ ىنا

 ا 1١ رثتلا سرقلا ثذلجلاو
 مَمْنِم لك ققوأ اذإ ىِمْرَي
 5و 5 ©

 رفجملا باججلا ٍفوَج نم نِرْمَي
 سك ما رفشا وروما .ىتا

 ربسيلا ضام لوقلاو ىَرَق الو
0 

 ردهي مل رداع ينأر نإ لك
- 

 أ 0 2 دعا 8 95 م

 ه2 - 2-5 »و
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 2 ص - 59

 0007 اس ن0 09-6 0

 01 نوت نوزع يف نادبص
 رجْخَلاَو ىّهْللا َنْيَب توه اَذِإ

 رجشيلا ضيِرَع ِنّيّيبَصلا مْكَض
 ٍرَمْحآْلا ءاقشلا موي ىف ةارث
 و 0 _- 0 4 6 1000

 0 ا نلا 04 5 0 .ُ 24 دأ

 0 2 قى - -آ 4 3 ٠
 ب -.

- 

 ٍرَصْمَصُملا مَضا ٌىَدابِح انكر

 0 24م- كد 1

 5 كنع ىيانو كنع
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 رساق

 ٍرَكْدآلا ىنابَيلا ٍنْفَج ى ٍلَصَملاَك



 هاب
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 ٍرركَملاَو رابدالا 8 َنينفآ

 رّدسآلا بابشلا يف ءارت ْلَعَو

 روؤحلا مضَرَو يداولا ٍحَسْوَع يف

 رظْنَملا ليعَب نِم يِوْمَيَف ىمري
 رّرفلا َرارِف َنْفَرَقَم اَذإ

 رّذَبُملا اهشير نِم ىوُصلا وُسْكَي

 ٍرَبْعألا ماتجلا َناَوَح ٌبِلْقَي

 ٍركرلاِب يدَملا
 ٍرَمْعَّؤلَك مد ىف اًهْنِم ٌرَفْصآَو

 رصتخلا ىف هِلْيَك ىَنَتَمَو وزني

 ٍرمْرِم رْيَرِم ْنَع لَك ىَنَح

 رقرقلاب وأ َنافَح ىولي ْوَآ
 رغشألا ىف عرافظأ محا رق

 هاع ©
. 

 و د0

01 

 ٍرَمْعَي مل نآك ىَنَح ىتقلا َرْمْع

 ردكيلا ديدح ٍفرطلا عفترم

 ٍمَصْيَهلا ١ قوشك هقادغا نلوم

 رقرفملا هكارفا نم َنْفَذ نق
 رصر 2م ٍ - 0 يذ هال ِك 5

 رطخيلا فاذقلا دوُمْلُجَك راض

 رّيظلا يف ٍرِئاط وأ ٍقرْطُم ْنِم
 روضقلا تاذب عاصعص فّلكأ

 رسغآلا مطلك ءارذإو اَلَ

 رّبقلا َنْعَب َراوُجآلا ٍهِقْشَوَو

 ىرَتْفُملا ورق ىناسارخلا َبْلَق

 ربثزلا صفت َعَجَر اَذإ ىَّنَح
 5 ىو 5 2 5

 ٍرَهْتيلا حايصلاب ىَعْدُي َناِهْلَع

 يردُملا لّثح ُلَتَْي ام ُتْوَملاَو

 رثعي وأ نيعبحلا ىذا كانلأ نع

 ربستما طفلا ىعاروا تقفل
 رِضرَشُملا رزاجلا دق دَمقي



 هرأب

 ب 1

"| 

10 

 مث

 ار

4 

 را

 مدرس

 مو

 مضرب

4 

 عا

 معا

 عم

 هذ
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 ىرشلا قرَبلاَو حاورآلا هَكَكنَت

 رفوتسم عي اياورلا ٍنوَج

 ٍرَعْفِم ظالدي انكر مَحاَ
 ٍرفصلا ىديجاسلا ٍفوُض ُمارْجَ
 رذبملا ٍبِعاللا حرطَك اًحِرَط

 ٍريخآلا راح ِكيِفأَملاِب ِتْدْزَو

 رووملاب ترّزَأ نق لاض اي

 يردي نْنِم تحبس ال تيس
 ىرذ أ ىمول ةمالَس ماك

 ىرّصَتت نك ِلْهَجْنِم ُتْذِخ ْدَ
 ىرسسْحَكْسَت وأ هللا ناك مَل نإ

 رصبب ال ىَمعلا ءاد يلق ْف
 ه-

 دعو

20 
 ن 7< ن

 ىنيعب ىِماَرَملا ىمرت

 0 7 ه-< 2 2 3

 ىردشل كرف ندسملا قيوم:
 نان

 ةف

 ه- رشعآلا كالِيْخَآ هينْفُي داك ْنَق

 روهنك سجار ىف سِجنرُم

 ه- هد ليَسلا نبع انك

.. 

 م هموم

 روضالاب ةرارضا ىكتأ اَذإ

 .٠ اس 0 0

 نم
 مل نإ ٍتْلِّيَح لق لاض اي

 ٍرَجْدآلا ٍلالَّضلا يف اَطْبَحَو اًراح
 همم ذل ا ل 0

 00 لمر ءاقنا نم لورا

 رد اهنقع يدقعت مل

 ىِر 1 اك ىراوقلاو ىناعبلا رسما

 رمسالا ٌىِرَهْمَسلا وضنك اًوضِي

 ىربصت مل اذا نيديرت اذ ام

 رجكيبلا لوقو نيلوقت امم

 اناا لكي ومو

 رجلا َقبرَب حلا َةّرْخ اَي
 رْسْنآلا ليلك اًرْسَن ىَرَق ناف

 ربكي ايانيلا هاطاخت نمو

 رودلا ىلايللاب ثرادتسا اذإ

 - بكا 0-2



 اركاذ اًركذ للا بانك ْنِمَو منو

 ارصآلا عاكشلا تنك ٌةَنِحَت وأ ا

 ارياربلاو زير تاعآ اذا موس

 ارششارش 4 ىَوهأ ام كتي موعد

 ارماكملا تّمع دايجلا اذا
 ارباثم اَنْيَع ُهْنِم َتْيَطْعَ ل ار
 ارِضاَصَملا ِرْعُي ٍتارتغأ َلْعَب

 م

 هال

 امطاشألاو تاتشآلا َعِماوَج

 ارطاخلا ّبقهلا َكاَمْكَر ُنْدَي

 ارفاظأ يِذَو مغض ىِذ ٍفوج ىف

 ارِئاَشَبلا قرْرُي يرجن َنيِحَو
 ارِّاثلا جاججلا وْدَعلا َفَحْوَأَو

 ارياهُم ةَقْلواط نإو اًوْفَع

 | هيا وتلا ومعك فزاع لمح

 اضيا لاقو
 ىفقثلا مساقلا نب دمحم نب مساقلا حددي

 رّوصألا َلْهَج َوَصْفأ لقو ثلق 0١

 رَمّوُملاِي َلَوَألا انَبابَس م
 رَدْيَمَعلا هناسْيَع ىف ُطْبَحْلو ه

 ٍرْسْبَسَملا يف ُعاَبُي ْوَل ُبْيَسلاَو ٠
 را

 روغالا بارغلا لاح رادلا يف رس

 1 يهم : 2 تيع يع لك نم اهب ىَوْلَأ اه

 رقنعصملا ىَصحلا ناعُيوَب اَورَذ ١ 2-20

 6 اساس ال - 1 08

 تيل
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 رضنآلا بابشلا َدْهَع نَدَعْبَي ال

 ٍرَصْقِيِب ُهْعْيَب ىِدْنِع بْيَسلاَو
 ٍرَجْتَم رش عاتبملا رجاتلل

 رت ني زار

 رجول وغلا اذ نم تسل
 روسو داكنوا ياض حرم
 مص لك نككشط فضاَرَع

 ٍرِقرقَم اهل ٍفاَجَر لكو



 هاأ

 ارهابَس ةَيوْلَم انقلا َوُمَس ما

 ارثاعلا َلوُلَّدلا كاذ ُهَقْلَم ْمَل م.س

 ارِشاَعَملا ْعَمِحَي لج َرَمآَو

 ارباش اًرْبِش هللا ٍِلْبَع نْبآ َلَم 4

 ارهاب جارسلاَو كح مجيضلاك 1

 ارياَحآلاَو فّوشآلا َفَوْشَآلاَو ما»

 ارجاو الوأ نييمركالاو ماه

 ارفاو اضرعو اذِجَم رماع ىف

 ارزابآلا ىَرَوَبلا تطسو لقف 4

 ارصاق ُهْنَع تسل اديلت ادم م0)

 ارخاز اًديِدَع سيق نم َتْدَدْزأَو معرس

 ارحابآلاَو عاقذلا اذ ليسلا وأ نان

 ارجاش اًركش هللا ىزجت تكبضأ ا”

 اًركانآلا رِكْنُي قرع فراع م04

 ارتاهآلا لطبت ِتالِضْعُمي مانا

 ارِماَعَملا بلكلا موي نْضُح وأ ههس

 ارجاوشلا ٌبشخلا َبولَع نإو هن

 ارهام اًناَنَيْسأ موقلا ىف نَتسَي نام»

 ارتارت لع ىواهلا ىو ْثاو

 ارفاغ وأ ههنك ىف اًَمقاَعم

 ارداص اَهَحَو قحلا نم ارو

 ارِخاَعَملا ٌهُماَيَ ثلتجا اذا

 امِهاز اَءوَصَو اَلغالا الع ىلا

 ارماع انكم ريعت رم كن

 ارثاكآلاو بيطلا َنيِبَيطَآلاَو

 ارئارَصلاَو ءابآلا اوُبَسَح نا

 ارِصاَضَيلا ىَدْعلا َماَيآ َنَسَو

 ارزاهّبلا ةداسلاَو اهقارشآ

 ارهابجلا ةَيِداعلاَو ثرالا يف

 ارياض اَوْبَصَو ٍتاماعد ّلوُط

 ارماقلا تْنكف نجلا اوما ْلَك

 ارباخ اًمامإو ٍلَْذَع نازيم

 ارياكاألا ٍتَروَرُعَأ رومألا اذإ

 ارساب ارش َنْحَقْلُي وآ َنْحَكْنَي

 ارظاوتلا ْعَمْرَي ٍماَس قفّوشآ

 ارثاو هلوق نم ابضتقم



 ارفاص اَرَقَص ُهللآ ِهْيَلَع ّبَص اه

 ارباعكلاو واوجآلا ُمظَتْنَت |[

 ارغاص اًناَهم ىغَبلا ىنتكت 14

 ارفاكلا قّلحلا ىف ىكتشا اذا 9

 ارباص و اًعزاج وكشي كانه 1

 ارطاف اقَح ُفرْعَي ال ٍجَوْعَ

 ارداوألا كرا يمنتا ناو

 ارهاق ءاضقو حالَص َقْفَو
0000 

 ارسايملا رسيلا رماب ىقاك |[

 اركاركلاو روزلا هيلع ىقلا ادا

 ارتاب اًبَضَعَو ءايآ :سوشآ اون

 ارثاب اَرَع ٍضِرِعلا ضرأب ىواذ اذه

 ارباسقلا َبوجْلا ىفْشَي ُلْعَشلاَو ١

 ارْتاَملاَو ناغضآلا ىآر اَمَل 4

 ارتانلا ْلَشَو جشنلا ىَتَس لس 41

 ارتابصلا َقْنَو ىَمَح لاز ام

 ارزاشم 3 مهيوهي ةارق 4

 ارئازشلا دقعلا رما ناو 9

 ارعاد وأ اًبلك ةايع ىَمْعأ 4

00 

 ارِساَتَملا قلعت

 ارِئاَذ ىسماق راود

 ارِغاش ارطيق الجر بحت

 ارماسملا هفارطأ ىَلَع اوذَش

 ارجاش اًمصخ قحلا ىف يأَر ناو
5-5-3 

 ارصاخَتلا رَصْخِيلا ٌبيِصُي لَقَو

 ارماغدلا بتي مل يِرْمآ َمْرَع

 ارساعم وأ َرَسْعأ ىأر ْنإَو
 ارسانق اَدْعلا ٌءْنم ثَجلاع ْنَق

 ارفآ ايي بطلا شاحسا اذا

 ارجاس اًلْعَسَو اقارخا ٍطفَيلاب

 ٍتارسيانو

 نكس وأ

 ارئاج هَعَدَي مل روج

 هال 0 ]|

 ارشاقملا ٌرِشَقَي ِكاكيحآ َنْعَب

 ارجاو اًطْيَعَو اًرارُمآ َنيِقْسَي
 امتاوجلاو فسَعلا هاَفَك ّبَر

 ارهياص اًرْهَص ءادغألا َحْولَو

 ارماطتب ْنَع َنوُوُي و ٍتْوملا ف
 ارِداَعَملا ىنتجي صاع قّنع 86

 ارتاتعلا َبَّداج وأ هب ىَوْلآ



62 

 ارزامص ىَلَع ماضْرأ َنْيَحَو ا

 00 ا 0 |

 158 ع كنب َىَفَذ لق ممن

 ارسادم وأ حطتلا تارآ اذإ )سرس

 ارقاع ارقعو عرصلا عم أرج اند

 ارذانو اَقَلَح تفلح ْلَق ْلَب امو

 ارهاس كيلا ىبه ىم تيبآ مس

 ارِتامَضلا ريضُملا ىوطَي ْتْيَح ْنِم |معإ

 ارجاه نوكأ نأ يرحم نآك ام مس

 ارّيازلا َنيِقَتْعَي ٍداَوَع الا ٠م

 ارمآ اًَريِمأَو اَنِم َكاَبّرَق ام»

 ارزاوم 2 يل ىعزأ ككل ع4

 ارهاط اغَع عابطآلا عبط نع اها

 ارِياس اَناَقَعَو ىَوَقَتَو اقّذِص اه

 - 0 َنقعِلا تداوم 0 هد

 0 ف كقَبلا دم دِرَي نيم 1

 ارساخلا َنرتَتْسَي ٍتارّسكتم ىف )1

 ارِفاوز هزارجا نم ندتل
 اريجاوَج 0 9 0
 © هس © ل

 ونيف 58 اذ 0

 ارزاجحم ىف سيحلا ثويللا ىقلا

 ارراجكلا اعَرَّرَج ام لوط َنِم
 ارياحلا ىفحن رابخإلاو ثّنكو

 ارِئارَسلا ْعِبْطَي يِذَنآَوَ
 ارهاظ اًرُمأَو ٌرِسلا ٍنِطاب نِم

 ارجاهُم َرْرَأ ْمَل ْنُم اًرِجاهُم
 ارِكانَو اًيِحار ىَسْنَأ فْيكو
 ارصان اَقْيَسَو ٍلْذَعلا ةَّنَسِب

 ارتآ َنيِنِمْوُملا يمل

 ارباعم ىلَع رمألا ىنم وجي

 رتاج 90ج

 ارِطانقلا اًمَيِشَو

 ارداغ هيف ٍلْهَعلا َكْنِع ّىْلت مل
 ارِئاصَبلا ُكِرْعَي ال اًبكحم

 ارِجاَد َليِبَسلا لص ْنَم قييغت
0-60 

 ارئاوذلا ُبَقِرَي اًوِسَتِسُمَو



 مال

 اا

 ارخاشلا َناوُرْنحلاَو يدعلا َنِم

 ارصاب اًضْيَل تسنا نإ َكّتِبْنَت

 ارداكبلا روح ٍتاَمِرقَمِب

 ارواختلا تيكشُت ىِصاَوَدلاِبَو

 ارِظان انْيَلا َدجلاِب تنك ْنإ
 ارداب اَكَصَو اًريوغَت َنْوَقْلَي
 ارِناْغَملاو ٌىِذابلا قلحل او

 ارِغاثلا ميِكَشلا َنْكَلْعَي نرجلاَو

 ارهاق اَكْلُمَو نيئيِسْنلا َلَع
 ارداه اَمْرَقَو اًنِم ةَماعِد

 ارِجاصُم ىِنَي ال ىّمَع َجاّر

 ارزاملا اذعلل امن ْلَقَو

 ارطاضم اًبَعْصُم رع َبِهَقَو

 ارواسقلا اًمَتْرَساَق نإ َدّسَألاَو

 ارِجاَمَحلاَو قادشآلا اَكَث اذإ

 ارباقَم دي دانعإ نم ناك

 امرشآملا ْنَكْفَي ىّبقت اذإ

 ارتاع اَبْلَصَو لان اَمِل اًمْعَص

 ارفاذع اكرع ةهنم نسرام | مد

 هَ

 ارغاص ىَقْلُي زوثكملاو كّبَعلاَو
 اروازآلا َّرَعَصلا ميقُث ٌكَق نآ

 ارداك سار !ناتيك وأ نوعي

 ارعاش وأ امم انّيَلإ ْبْلْجأَق

 ارزاخآلاو روغلا انْيَآَر َنَعَق
 ارمانآلا ىَستكأ رَشلا اَذإ اَنِم

 ارِتاوَعلا اَنقلاو ٌَيِفَرْشَمْلاَو

 ارجاح رجعي للا الك لل

 ارِئامَّذلا ظَمَحُي ٍظافح يذ ْنِم

 ارئاذتتلا هَرَمأ ىِدَبُي َرَذْنَأ

 ارساك موق ْرِع اَنْيَقَب ْناَو

 ارجاب اًرِجْبَو اًطْيَغ مُهاَنْيَس
 ارسابعلا |ةلجلا, لوذت د

 ارصانق اًبشلا َباضِرِق َنْيِقال

 ارجاَرَج !ذ نهاقلا نيك

 ارِقابف دسار ىَدْيَح نرق وأ
 اريانقلاو قانغآلا عماج

0 

 امرخاص اًرخعو اًماجوأ ناك



 ارهاوطلاو ضرآلا نْطَب نوسكي م4

 ارّياهظلا ٌهسْمَس ىمحي ظيقلاو ها

 ارياغَولا

 ارِياَكَتلا ٍةَلُمَرلا ءالآ ىو هه

 ارتاوقلاو موقلا َتْوَل َنَضْفْنَي ٠

 اًرياز اًرْبَو ىطلا َنِهَل ىتاد ه4

 اًوِجآَو اًرجآ اَهاَنَم زار 0

 0 7 نجم

 هداقيا نم هكأرق ها“
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 ارِقاع وأ اًكقل ىبيبت ءاجوس

 ارئاقلا ىشَعُت ياس نم ءاورق 4

 ارياسآلاو َنييلا َنْطَبَح نو
 ارعامجلا ٍدِصْعَر نم ىَصحلاٌبْكَت 4

 اروازححلا ْهَدْعُب يومي
 امشاوآلا ةنالآلاو نيعلاَو

 اًبدَج ٠

 ارِماوَس هب ْتَسْمآ مّكق اذ ٠

 ارياسم الملا زاوجآلا ثتّكاك ٠

 ارِعافآلا كرذت ىََنَح موَقْلاِب 4

 ارِماَعُملا بكرَملا ثيكر لق َلَب 4.

 ارعارعلا هب ىمرت ةفيلح رز

 ارواحي نأ ْنابْضَعلا اهّياَق

 ارِياعَيلا ةئيغلا ىَطْرَأ جِلوُي

 | كل وبكل ايننلك
 ارِعازآلا ّفَقرلا ماعتلا َصْقَت

 ارِئاَدَجلا ٌْعَنَصلا يناَعُي امك

 ارياض اًَفْرَح ّلْخَرلا ثشَوَف ْلَعَو

 ارياذلا ىِدْنُي ْنْيآلاَو اهّناك

 اركاسو ىَرذلا ٍنَمْسُم ٌقَتْشُم
 ارِعامآلا َمَجْوَأ فت ٍبْلُص نم

 ارجاصآلا هليب ىراشك نيو

 ارّارَعلا اَهّملا ٍهْيَدَجَتِب ىَرَت
 ارياف اًرفق سيعلا اَنْرَجَأ ناو

 ارضاخآلا َمْلَظلا ٌقشق اًبْهش

 ارباع اًطاشِتْتا قرخحلا طشتك

 ارياصآلا َنَّجَألاَو ىّصقلا َنِم

 ارِئارَو ٍةَمَرخ َلْوَم ٌرطنآ
 !تاتيلا يني ال اَكِبَم وأ

 ارعاوتلا رّعْنلا فونأ لِئاس



 وعن

 وعل

2-2 
 ارئاغ اْرَمَو اًيِدَح تعشأ ايليا لس ل

 ارساح ىبيار ةَهْبَج نَع رْعَشلاَو
 ارِذاَعَملا رّبِكلا ِيِدّبْيَو ْتَْدَص

 ارانقلا ينيج ىف ثار نأ نم

 ارفان ىَسْماَف ٌبْيَشلا َلْوَم نإ

 اركاو ناك ثيَح ىف ىَرَت نإ

 ارذآجلاو نامدآلا ىرأ ْنَقَ

 اريام اَْسِحَو ءادت َنيِلَو
 اركاسَع اًبِصلا يف يل ىَرأ قو

 ارجاهلا ٌبِحأ ٍلْهَج ْنِم ناَكآ

 اًرباحآلا َمَعِنلا انّركَذ لَقَو

 ارصاَعَملا سْمألا قرأ نامزأ

 ارداف ىقاوُملا َلاَلَو لين 0

 ارِكاوَع اًبِصلا ماي َتْيَلق

 ريغ نا ديب كادت
 امئادلا نم ًالاقْضا ُلْقْصَي

 ارداكآلا ْرفَحَي ٍسّْمِخ ٍقْلَو ْنِم
 اردابسلا اهعْنُف ٍةَوْبَه نم

 ارِتاسَو اًعِفان الإ َنْبَتْجَأَو

 هأ

 ارتاف ىناوقلاو ىباصتلا نَع

 امرِقاَعَر اًمْرَه الإ َمْخآ

 ارِئاذ ُْتَسْمَآ وبلا ّمأ دودص

 ارعاذ اًرْعَذ سارلا ُبارغ ىقأل

 ارِتاطلا َبارغلا ُهَّلْلَأ نِعْبُي ال

 ارِيانَهلا رّبكلا َتاَعَب ىَِم
 ارِشان ّيَلَع مْرَكلا َنِم اَفْحَو

 ارِطآ عزانُي ْمَل ىسوق ْنْنَم نإ
 ارداسآلا برص نِج ّىَنِج

 ارصاعآ هب اَنّشِع ٍرْصُع يف
 ارياخآلا انسّنت ْمَل ةَوُبَصَو

 ارباعم نع قمدأدا مفَشلاَو

 ارجاتلا بابشلا َعاَتْبُم َتْيَلَو
 ارضانلا بابشلا ّنَر ول عُيَبلا يف

 ارداسسل عاطق باو شمر
 ارتادّسلا اهُمالْعأ تَستكأ اَذإ

 0 58 نم 0 2

 ارئاقبلا ٍتباتجاو تعفلت
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 ِلَقُمألا بابَشلا ِدْعَم نم َكّلوُط 4

 ٍدَع ىف ام اَذَع ىرذت ال كا مس

 هرزبلا ليج نومي قفل 4م
 ِنَصْرَم لكي ٌبوَقِرَم رَملاَو

 ىدرلا ٌةادِرَم ءرَملا مامأ 55

 ندع هرب موب م
 لَشرَأْلا قيرط ُهُيَلْعأَف دشرلاَو

 هدّرتلاب رقدلا تْيَآَر ىتا مد
0 

 رارما كلاقحت

 ِدَّوَعُيلا َكِدْوَع ءاَج ٌرْطْنأ
 ٍدَعْبألا ناكم َنَتوكَت الو

 نعْوَملا تقو فِيْحَي ال هلآ

 لصقاو ًالوق تلق ام اَذإ قْدصآَو

 لماع َنيِعَسلا َّنإ

 ِدَّرْجَآلا ٍبابَسلا َرارُمإ ضْقْنَي
 نَصحلا راريلا

 دس 0

 دعسالل

 اضيا لاقفو
 اس 0 2

 هللا كنبغ نب رِجاَهملا حدمي

 بالك نب ركب ىبا ىنب دحأ

 6-2 تتسد ن اس ٍِ

 اركاب اَموَل تْلجَع لق ركب اي ١

 اركاملا يِصَدلا ْرَمْعَي ٌبقعلاو ان

 اًرواطآلا ءدادرت نم رهدلاو ه

 ه-_ ارجاز يلايللا راركتي ىفك

 ارعاس اًراَكس بلقلا اذ ُكْرْنَي

 اًرِهاد اًرْهَدَو سيراهد ىرجي

 ارِتاصلا ْروُصَق ٍبابُسآِي نْهَر

 هس 0 لع

 ارراحالاو دربلا حاير قفا



  0ا 0 -
٠. 

 دهم ىدعلل يدربب ىدرت
 لشألا ةَلْبَج اَنْيَمَر اَذِإ ند

 د نم ىحدم لاَوَك امو ن١
 دضصامأو 49ه

 ىدعب اَذ ْنَمَك لبق نَم تكردأ معإ

 ىدْنِعَو كَنِع هو

 معرس

 لِهرُم قلبا ىتناح نع عه

 مو

15 

 وى
 يِدْرَي ْنَم ِهِساَطْلِم ْنَع ٌضَقَْي تياادس 0 ل

 دَّرَبلا َنَع ناب ٍفَدَقيِب
 ملص ركْذأف كينات رو د 1

 ب 200 3 2-9 07

 لذهلا فويس نم ىضماو ىقبا
 1 ا

 0 ل
. 

 يدنضرو

 ساو هب 5 62 و 9

5 

 درولا لعب ردصي اا

 اضيا لاقو

 هللا لَبع هبا بتاعي

 ما ليا مم 6 و «5

 ىددود ني للا نمل ا
 تا 9 لبا مم وا 19 د12

 لدكجسالا ىلجالا هللاو تنكف اد

 دهن تا با
 درعي مل

 دبرق ىف َمَمْنَأ سِلَح نم 1
 دّحَوَتلا ةءرج نم هزرد لل

 لسالا دوسالا نارغا زتعي ا

 نقفتلابا سيلا 95
2-2 

 نكرم ّلك اَكِبَأ نإو اضت 0٠١

 ها 2 0

 يِدَتْعُملا ءادتْعأ ىنيفكي لوفآ
 نكبتلو نكد ل

 نجرب نم مطق ىف عردبم

 ِدَلصآلا ٍلْيَبجْلا ٍبالجاَك
 ددَهَملاَو ٍنْخآلا َلْبَق رِجَولاب

 نلققتلا نم كيقسأ ثنك ْنَق

 يدهعت نم سايقيلا مريشاَو
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24 

37 
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 لل

6 

 اه

7 

11 

 اا

 لاو

4 

 رس

113 

 اضيا لاقو

 رايس نب رصت حدبي
 2 او نا

 ىدقف ىشْخت ىو ىورأ تير

 دْفسلا ٍضْرََب ُءاَنْدآ ْقْرَبلاَو

 دّرجلا نينسلا رانآ ضَحَرَي
 ٍْهعلا َدْنِعَو ٍبْعَولا ف تْنُكّنَك
 ىدكيلا ليخيلا ىدكأ اَذإ الْهَس

 ىّدَسَت ام ٍفوُرْعَملا نم يَنَس

 ىبدهأأ ام اوُغَلَب ةاوْرلا اَذإ

 الا

 يِدوملاَو ٌلِئاقلا َمِلَع نق
 نجلا ٍميِظَع نم ىف طَسْوَ

 دكرلاب يراوإ ةقبتلا يطق

 نأ انيبآ َنود ْنَم ٌلِدْعَت
 ةزإاو < 5 ل

 لنج لكي نجلاو جوجام

 نال ناذآ ئربلاو بْعِحَت

 ىدْبَعِل اًدصاق اَذُنَع ثْلقَو

 ىِدْحَو ىِنْبِصُي ْمَل ىِضْرَأ ْلَب ْنإ

 لكلا َلْبَم َكْنِم ىَنَأَي ِرْيَخلَو
 دخآ نم اَذَحَآ اَنْمِلَع امو

 ىِدْسَم اًذهَف ىييِلْسَت َكَنِوُذ

 هب 502 آن ع

 لقلا دايج ثلختت اذا

 نجلا ْلُهَآ َرهَو اًرُصَن ُتدّجَت

 ٍدْمَّصلا ٍليَِجْخِل يَطْعَأَو ُهْنِم
 نولا َنْنِع َتْنَ يرْيَصقلا كو

 لّعالا َنَذَع ىِدْعَسَو ىَنِ

-- 

 نالاب مهدادعأ نك انهعخ



 اأه

 ادِلات الضو اَعْرَف هب ْمِركآ
 ادراع اًداتَقَو اًرُدِسَو اَنْ

 ادِماوَص اذعلا مغر لع تسمآ

 ادناعُملا َكرشُملاَو مهّيقت

 اديياك ًالاَمَو ٍباَرُخ دالب

 ا!دهاضملا عّتمت ٍتابَلَح 5

 !نضاص الِغَو تدك تنلملا

 !دياعلا ٌيفَتَحْلاَو ءَمْيِجْن

 ادداّمملا َكَلِبَح ْنِداَبِي نمو
 2 © م و -

 ادراب الكت كيفك يد نمو

 ادقارلا تروَسَو

 ادقاَج اَدْوَجَو بيضاعأ ىِدْبُي

 اًرِجأ تبصأ

2 

 ادواعملا ردكم صيع صصبَقَو

 اذلإسألا ثني كس
 ادمالجلا فّدقيلا اَهاَعَص ىبْنُي

 ادسافلا قارعلا ىّيحأ دلاخب

 المار اَداَمَر اوذاك ام لعب نم

 !ادانارز امتلعسم اوكجضات

 ادِئاَدحلا ىكتشَي ريسآ نِم ْمك

 ادماح ىَسْمَأ راصتآلا محم

 ادجاس ىَسْماَف ءاربَغ ٍفوَح نم

 ادراطغ عِقاوهَم نم تشتناو

 ادغاَوُملا َقَنَعلا وطُمت ءاسْيَع
 !ادراوااميتم عللا مل" طست - 9956

 ادِعاَوَملا ٍجَوخكْسا بالِظلا اَذإ
 تعا 6

 اديعاورلا سجري لهتسمك

 ادِقاَبلا َباَنَْلا ٌهللأ هب ىيخي

 انماه اًقرعَو لصآلا ىَلَع اًعْرَف 1



 مه

 اًدكاوتلا َبَنَكَأَو ىدكلا ىَدكأ

 ادجاجلا َنيِكَتْسملاَو اًهتالخم

 اًدلاح ىِفْكَي هللا َتْيَآَر فيك

 ادشارلا َنيِنِموُملا ريمآ نإ

 ادِضاَعم ٍةرِم اذ للاخ

 اَدِعاَقَملا َمَكْحآَو ىّرعلا َنَش

 ادداوللا اهقانغأ تول اَذِإ

 ادهال اَذِهَلَو ٍقَحْلا ىكع اًرُهَل

 ادصاع ْوَأ هي اًيِشْعَم َتْيَإَ

 ادِصاَرُم ىقتلل اًوُذَع الو

 ادِعاَبملا ٍبِلْعَي داعب يذيب
 ادواَذُم ْمِهِمارْجَآ ْنَع ُهارك
 ادشاح اًماَهَل دّنسلا ىلا ىّدهآ

 ادِصاَو مَع َنْبَأ ناَساَرْحلو

 ادجانش اتم عه جم نا
 ادماحت اَوَنَي ٍماوقآ نبا َتْنَأ

 ادعاص اهيف هللا ُدْبَع َكاقر

 ادواطآلا َرَرَأ لم ثرأو

 ادراحلا ىيكلا ِتوَملاِب نيقسي

 [دعاَجألا لكلا ٍقكأ َنيوو

 ان 9:5. لئاقلا اهّياَق
 -ء

 ادماع اَذْمَعَو ٍتادْحَأ َبوْطُح - ن0 اه

 ادعاس اَرُمآ دعاس ْذِإ َرَمَآ

 ادكادشلا
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 ترورعأ رومألا ذإ

 ادِداَنَصلا ْعَوَقَي ٍبِرَح باري

 اددالآلا رعصلا سوغرسلا ص

 ادراَوَملا قيحلا َضَعَأ ْنإَو

 ادناع نْيَقرشَملاِب ْعَدَي ْمَلَو
 ادياَكيلا ٌءَناطْيَس ىمر الا

 ادِصاحس ىلع اًرارُمإَو اًضقت

 اًدِهاشو اًبّياغ ىِفْكَي هلآ
 !دياَهَآلاَو تسلا

 ادِلاَجَتلا ْرَهْشَي ٍمْوَي لك ىف
 ادقارقلاو َّمُكَلا اًهاَرَذ ىّماس

 ادتاز ادجم تددزا َديِزَي نمو

 ادباك اًرمآ َنَباك مكق ْ

 ادِناَككلا هب وْلْعَي دنك ىف



 ال ل

 مرنم

 مو

 ملرب

8 

 عا

 مرن

 معو

 األ

 ادِقاَرَح اهب اضيي ىَوَت ْنَعَ
 ادَتاَم ٍنارب يذ نم اًبَصلا ْرَه

 ادِقاَعَق اَفِدْرَتْسُم اَنِقَعَو

 ادِقاَوَملا يَوَهلا ىِدْعَأ ٌلَقَف ىبع

 ادقارلا ّىِلَحلا مْوَنلاِب ُطبْعَأ

 ادْغاَر اًشّْيع نعار نَيِل وُهَل

 اَنعاَر ىَراَهَملا ٌضَف ىف سْمأ ل

 ادٍداَورلا َحَجحلا اَنْيَأَر ْنِإَو

 ادِداَجآلا اهُسْبُي ىلْبْيَو ىقْبت
 اَدياَصَيلا رّدقلا ٌماهس يَشْحأَو

 ادراقلا َءاجشلا ىشْعن ٍةَدْنَجُلَ

 ادئالق اهُمالْعَأ ثَدََقَو

 اِفاََحلا اهدْعُب ىِضْنُي ءاقوح
 ادقاف اًماهَتْسُم اهاَدَص سيم

 ادواّرَملا صقنتسا راغسلا اذا

 ادواجآلا ىحدم رَبَحَأ نأو

3 

 ادواَحر اهب اًيالصأ ىنبذاج

 ادار ِرْيَس َدْعَب ىبيرت نان
 ادِهاَس ىتعبلا ىبق نم ثيبآ

 ادغارلا َكّيِرلاَو اَمْيَوُهلا ىقال
 !دَقاسولاَو نوُحلا هاياهملا نا

 ادِهاَمألا يل َتْدَهَم ناو ىنإ

 اديئاوقلا ْبْطَتو يلا ىف
 اَدِداوَم وأ رمعلاب اًرِصاوق

 ادناعم اًحرم مولع اولَق

 ادياكيا فلنا نزف كوكا

 اددارقلا َلَمْعَتْسا باَرَسلا اذإ

 انلتعلاب (طاعقر 9

 5 © م

 ادِقاَقَولا مِضْنُم ىراهملا نم

 ادواَسآلاو َّنَسألا اَناَرس ىوُطَي

 ادراط ىقلتق ىتذآلا اَندْرْطَي

 ادجام اًميرك َنْغلْبَيو قُدضآ

 ادماج ىَسْمآ ْلَتلا َلاَمْح اذإ



 مه

 4ا/

 ادْرَح ديعولا ْمُهَم ُهَدِيِزَي

 نابل وأ اكعيالا بلاط

 اقرأ نالَوغم ٍنْبَرَحاَلاب

 (نييَص تقال دمَصلاك ماهو

 اَدِخَدْصضْمَو 00 فيِلَص

000 0 

 انتل 000 ىَمرت نهتم

 ال0 ارارازلا داعأ اذإ

 !ااحكسا اذا ةَيَبافا نك

 اال لا
54 

 12 _ همم

 اذَتَْبأ ةاعدملا كايضا اذا

 ا اًنيِبَج ةأليح َناعأا

 09 ةسجلار اَهِذاَرَم

 ادضَعَو اًبِكْنَم َتْيَآَر ناو

 |نا نهدالجآ 3 كييك

 ا 5 ماروأ ومَعَت نم 14

 اكوا لاق

 يرسقلا ىلجبلا ديزي نب هللا دبع نب نِلاخ حدبي

 ورمع يبا نع انِيَور ايبف ةزوجرالا هلم تسيلو

 اًدِصاَدَهلا َمِّجَر مامَح ْنِم

 ا|لدضاخك يلع ِتالَوِط نيب

 ادياك نهقاوشت نم ثّيقلآ

 اَدِياَلَب اًوللا عابكأي تسمأ

 ادكاور اهب اليخ ىرت ْلَعَو

 اَدراَغَأ ةفاته نم َبواج

 ةكارتلا اهلوط 0 ب
 عرو ر هب

 ا اهلقأ نم 00

 اذكام اع امال اَركحَو



 منعت

 مو

 ار

8 

 عا

 معرس

 معو

 هال

8 

 هأ

 ماد

 هن

 هال

٠1 

9| 

 نا

4 

 ها

41 

 ةتمحاز نا نكرلاو
 ادشحلا كانضلا مايآ ْمَعَو

 ادجلا نيشغ وا ايه موي ىف

 ا!لَشآلا

 اس 0 ]|

 ادشر اًرَمآ رن مل ام نَحَنو
 ه1 2 22 رو ص هنلادناعلا ظل

 اًدعتسا بسحلا وذ اَذإ ىَوَك

 ادْجَيلاَو ىَرْذلا اَمْحَنَقَت هب

 ا!ذيتسا نيكلا اه 1ذإ لكك

 انذهعو

 اَذَعَم اني لدغت نإ َكَّنا

 اذِع ٍلاضفلا موي اًّبَسَحَو
 ادا ارما مكارلا اهياف ها ع كل دا 200

 ادُهِن ٍدْهِن لك نم انل نإ
 ادرور انكي[ نقرأ اك مناع

2 1 6 

 (نلل موق لك نك اة
2 
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 اًذَمُمأ ٍظافحلا ُمْوَي اذإ انت

 ادصحلا َنوُدِصْخُلا ٌّرَمآ ْنإَو

 ادب رْمآ مظغ نم دج ْمَلَو

 ادكن اًنِم سانلا دكُنِل ىنْذُح

 3 - ن4

 ادبع ناك ديبغتلا اَنرَسَقِب

 اَذْمَحَو اًيِداه اَلوُسَر اتم
 ادْبَر مَع َلَصْمَأ اَنْيَعَو

 مدي نادك كل ورسكا
 ادعس نولضصفألا ىَدْعَسَو .َكاَذ

 اذهو ادلع انعم لنكن

 !نيع اانلق سانلا اتيلظ نإ

 ادفرو اًبَلَح بابرلا َنِم
 0 ل د
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 ادْهَص اَرْمآ َمار ْنِإ ْمُهَل ىَرَت
 ادْهَللا َنيِكَتْشَي ال َهَلِجَو
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 اضيا لاقو
 هسفنو لعسو ميمت عب ىذ

 اَدْنِه اهاَذَص وْعْدَي ٍةَدْلَبَو

 مْ ةحارأ ٍناَرحآ تاذك

 ادّمَصلا ريجكلا َنْيَلَصَت اَنِم

 ادْمَس اًياطَبلا تاسا َلاز ام

 اَدُعَبلا ىَنَدُت ٍنافْخأ ٌبيِلقت

 اًدقرملا 'كّرَسلا | نَمْفَر ناك

 اًدقلا َتاجآ َنْعَم ُحاسْنَأ

 اَذَص ْوآ هنيِنَرِع ْنَع َنْدَدَص
 ادَهَرْجا بَرَقلا ىواهت اذا

 ادرَص قال اليل روداب

 نيكو اقنع اياطملارْضُتَي

 اَّمَذ ْدْرْطَت

 ادّضقلا َّنَلِإ ٌماوُفَأ ْدْعَت ال
 ادّبك اًناطب اوثاك ْنِإَو ىَضرَم

 اَذَعَمْصَأ رَجَرلا ضارِتْعا اذإ

 انيك :ازوودقو

 7 هم

 ادّرو ىَراهَملا ٌرَحْلا اهي ىيْحب
 ادْصَف ىَرافَّذلا ٌلاشوآ لِصْفَت

 ادّسَم اًبالسنآ ُلْيَللا ٌبَِسْنَي
 ادْجألا ىَصْنآَو سْلجْلا ىَرَب ىَنَح

 ادُبير اًماعَت تقاس ٍلِجْرأِب

 اَذَمْرأ ةالقلاب قيرّصلا اذإ

 اذتسا َنِهِلْيَل صاصخ َنإَو

 ادرج اًباهس ىرورعتو اهُنَع
 ا دام اذ بخ نك
 ادرَبلا َنْدْذَي اًناقحأو ىَطْرَأ

 ادّيِغلا ىنامّيلا رُّدَص نَع َكَوُضَت

 ادْعَجْلا َماغْللا اهيِناَعَم ىيعت

 اذ اكرحر ا طبعلا نِلي اًوَوْبآ
 اَذَعَأ نم ٌةّذغ ْتَكِرَج ال

 اًذَعآلا َدَذَعلا ّنأ َتْفَرَع



 دايك ليحَو هللا ةمارك اه

 ناولآلا مورقلا سارجآ تكسأ ٠١

 داغلآلا ىف ىَهَللا َنْيَعْوَأَو ىَنَع 4

 دادَرلا فيِصقلا حابش ترو 1

 تالّصلا ٍضرْعَك ِلْهَت نِم نْرْفَي ١٠

 داقعالا نعبر لاس 5 ناك لا

 دابصآلا َنْيَب ٍلَمَصلاَك ةماع يف 1

 دايفآلا ٍدّْيَقَو مطخلا ٍنَع بعص 4

 داسجآأ ىف ٌبِضَتْحم هناك ا

 نادح باتب لصقلا لْضَتَقَي ١

 تارآلا ليِدَش نيجاجحلا درك ا

 داغولا وجو ليك د ضب 10

 ناو زري ضْرآلا فِجْرَتْسَي 4

 داعيالا َلْبَع نع وأ َلِعوُي انا

 دارغآلا ميِيَّصلا ىف ماظعلا َنِم اس

 دالعآلا ديدش ىبالعلا بسق ادد
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 دادهآلا لهآ َبَلَجآ ْناَو َكاذ

 دادلآلا ماظعلا ِتاَيِبَعْيَضْل

 داَغَرلا ريِدّهلا ُباقُبََ ىرأَ

 داهذَه لك َسْرَج ىَنَع َتَكَس

 دابثإلا ٌئِفَم ِهّيَباَرُع َكَع

 دايجآلا نْيَب ىداعلا ٍدْيْج وآ

 دالجآلا ّلقر ِكينارّدلا دَعَج

 داصرفلا غابص وأ سرو غبص نم

 داضخ ماظعلا راسك ٍِتْفَلَو
 3 0 و <-نو َّ

 هسا ل

 دارو زارج نم ىعرص نهف

 داصقألا ٌسوور ىرْذُي
 هس 0 دس ]ا

 طمو رس

 داّدَملا باذجلا َنارْفآ ٌرَمْعَي

 داّيألا عيِنَم دي ىلا ىرَرُي

 داوُطآْلا ٍلابجلاك ٍتاَعصاشَو هو
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 داع نم اًبُهَف ناك امي َّنإ

 ْدارْحآلا ىِظْلَت ْنِم ميمت ىلع
 داضنآلاب يون ْمِلْيَلَت نو
 هْنَع ٌلْزَ

 داّدَمْلا نامرلا ِتاَبِلَم ىكَع

 ناهلا ماعد نْيطاليلا مص

 دايك لك ٍديَك نم مهر

 نادضآلا ثاحطان

 3 م 2و سد ب 9 ©

 دادالا سوور دا ىنب ممطن

 ب 5 2و ل

 داب الو رضاح ىَقْلُي َسْيِلَك

 داسيإلا موي ُفِدْنِح اني ىِيرَت
7-0 

 داوذلا برض هنهت نإ
5 

 نحو

 0 سم 0 م ةقاس
3 2 

 داصلا َعِيِباَرَي عقَصلاب َنأَفَك
 و تان تا

 ناجح قاقشلا ٍبوُصْرَم لكن م

 نادغالا ماَدُص ْنِم ىواَدُم ْلَقَو
 دالفآلا طويخ اَنيِدْيَأ قف

 ه سيد

 داقنلا جرح لبق موق لك نم
 هج نجح هد

 تالرآلا َريِقَك اًراكْذِم سارأ

 تاقحإو .يبضقك نم سانلاق

 . < نام ل 0 داكنآلا موجنلاب

 ىتومو ىضرم

 داتوآلا ٍلابج نم ىقبآ ْنَكَو
 ناكآ وذ ةزوِج رُذَصِب ويست

 دادجآلا ماظع دادجآَو اَنَل

 داّرلا ةاَدرِمو سيلبإ ةّمكط

 نابقآلا لمقو موقلا َكِغاوَس

 نابغآلا نوفج نِم تريعتسا اذا

 ذاسفإلب يق ْنَم اه يفت
 هاجالا | ا طبلاح نشو

 داهلآلا ءادو ٍنْطَبلا ٍةَوَقَحَو

 داذصلا نيفرثملا سور ىدهُن

 داتْيبلا نينمونلا ريمآ يلا



 داجألا عومل ٍنْعَولا مِدَقَتْسُم م4

 دابكألا ضارِع هّنِم تَطْشَنَك طه

 دايجآلا قاَنِع زلجلا ةكوبك

 دارَط سيحل اهاَنْرَجأ اَذإ سد

 ناَحَولا ماعتلا صيِلْقَت َنْصَلَق ام

 داسمآلا طارخلا يرخلاب َنيوُمَي سو
9-91 

 داسلا ودسلاب نهيديا حرطو ,عإ

 مر

00-7 
 دارجآلا يراصعلا راَوَم ُقَسْنَي 0

 نانلا يِعادلاو ملاعلا ْمِلَع ْلَب م

 داوطآلاٍقيِنُم بْضَهلا لماص ىف م

 دادزُملا َوَْلَع طا هب اًدلَع مو

 نآثآلا ىقوت مُهْنَع ىنهنهت ها

 نارفالاب اوُضَر ىعقو اور ْوَلَو هن
 داصخالا راغُم ىف يوَلَت ىََنَح هه

 نآلا كبك نكرلا ىياع ميحقت ه١

 داَرَم داك ٌةانارف وطقم 51

 تاسحلا نيئراش نم لساحو 91

 معرس

 .ناروآلاب ةضوح انُمَدَه ىّنَح هاه

 ناهشآلاب انَقلاف ىَّمعاتنكن أ 94ه
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 داتكألا ٍصوُمَق نيعلا ىف َقَوُحَأ

 داعصإلا ىماَوَس رذخلا ٌةَّبَصْنُم

 داضغعآلا جوع ٍلْجْرآلا ةَقاَوَس

 ناهغآلا ليج ءابلا نجآب

 داوزآلا فافخ ٍلّْيَللا نِماوَس

 نادسآلاب :ىلاَم ىوخآ ُلّيَللاَو

 ناّذنلا ماعتلاك ٍتافتسُم نع

 داعسآلا ٍرْيَخ ىهو يِدْعَسِي ىِنَأ

 اعلا عمجلا ىف حراطلا ىِنَتَآَو

 داعلسالاب أاووَكرْيال مل رشم
 اواي انللا اوسيل 'ناواانلخ

 داشرالا تمس لهي ْمَل ٍرِعاشَو

 داَرّرلا قانجلا َنْعَب ُهّوَتْعأَو

 دارق ٍليِلَتِب وْمْسَي َعَلْثَآ
 داذملا فكأ نم اَنْعْب دادْرَي

 دانْفالاَو اَمَحْلاِب وُلْغَي ّلاز ام

 داولا لهأ ْنَع لِياسلا اهّيآَف

 دابسأ وذ هصخي ْمَل ام َكيبنُت
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 هذ

 م

 رم

 محضولا نيهقارقر نم ضيبا

 حدتلا يعءان فاوجآلا ٍقِمَع ىف

 منكلا َدْعَب قرخلا يردد ميرلاو

 مْيغلا نوطَش هيِفاَسَم واخ

 اضيا لاقو

 هسفنو [فدنخو لعسو] ميمت ميدم يف

 نانفإ ٍلْوَقِب ىورآ تَضَرَع ْنَق
 ناسالا ماك ءارمت تحض

 دالجآ ىف ام ْمَلَعَي الو صح

 دانك

 تاعقلا

 ّمُأ كاذ نم ْتَبِحََو
 ىف اَدِعاق ىَككَتَأ ال

 داربالا َلْبَت شيرلا ٌهْنِم طقاس

 داوعآلا ءانجنا يِيانْحَأ ع

 دا مري اهْرِفْحَي ةَلْيَلَو
 داشنإلا

 0 ال دب

 َلْعَيَو يناغألا لعب

 نادولا ماركلا ةاخاوُم الو

 ُناَقَو بوطخلا ٍباَلَط ٌبْطَخَو

 نارحالا ناتسحلا َقْرَط اَنْيَمْرَو

 دارَبلا ىناَمَيلا ريبحت ناك ام

 ةادخلا دعم فدو قت

 5و ن٠ 5 م
 داورالا ىجَنلا ىف اسْمَ ث ه٠ .

 دولا نمير ىنبارو
 ذافرآلا ٍدْعْرَو ٍنْيَدلا مكف ْنِم

 دابهإلاب اًيِضار ىنتأر اَمَل

 ناتوآلا َنْيَب ٍطوْبِرَملا زّركلاك

 قو ِطٍَْرْفَو ْنِم اكَصلا ل
 داوْعَملا لوطَو َيِناَمآلا ُجْرَه

 داصريلاب ىتقلا ٍةاوَعَم ىلا

 داّيقلا ٍبابَشلا ٌدَهَع نَدَعِبَي ال

 دايغآلا َنيِحِرَملاَو ىَهْنلا ىوَذ

 داعجآلا ماييلا ٍلالطآ ْمهَدَو

 ناليأ 8 ه«فارطأآ دَلَب ل
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 هأ

 ىجرجلا يوك د نازلا
 حولا حارفلا ّ ْنَع رانلاب
 ىئجحوح نيتفاشلا ىقسال حا 7 لا
 ىكلعت نم ىدعلا ثاماه اذ لَك
 مكرلا ٍلاحٍرلاَك را حْقلا ىِماَوَد ِهْيَتْرَف عْفَص نم

 مْبَكْلآِي اهْنْخَوَد ْنَم َكْْبلاَو تلا ِتاَبَلَك ىِرأو ْبْرُي
 ىحأ نيح ٌَضَعلا يلو كاذ
 مجشلا ٍليلق ءاملا بضانو

 مغفلا مو كيعلا ىراصتلا َْجَح
 حدعلا حاينلا ثاوضآ لُيَللاِب

 جلا د خي
 ىجتك نم ٍبحاص ىَنذَأ فْيَسلاَو

 عرتا هاش اس لا

 69و 2
٠. 

 < هن و 7

 ةَلَيِب اَمُعَز

37 

 بام 5

 دعِبلاَو مِمادلا اناا

 منَط لك ناطْيَس يل عّشْفَي
 مثنب ىنرشاب نيل مص

 حزَذلا َيِتَلَغ ْنِم اًلِناوَق
 0 2 نيَجاجحلا َبْلُص

 مثَكلا افك نم اًجَش ْثْيَحب

 ىحشَفَو ىيلَحَت ىف اَنآَ

 مضلل رويت مري ىلدكيو
 ملْنلا ماجإلا ىف تاروُصُملاَو

 مئَرلا تامداص نم اًنضاوَح

 جلا زارج يباينأ 5

 مرسلا ٍضوُكَر بْكَرلاي روز
 حدرلا تافح ظُيقلاب َنِجْجحي

 ُعَصلا يذ ىَدَّصلا َتاوُضآ ناك

 ٌمصلا حرف نوجلا هب ىِقْسَي
 سلا ىراج ُلآلاَو ْهْثْعَطَم

 حزنلا سالقلا ٍتايِرْمَمِي
 ّحَتلا ِتابْيَط ىرافذلا ِبْهْص
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 ه- محضفلا ناقيلا َقْوَف يَرَج قو
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 اه

 اضيا لاقو

 ىِلَجَبلا ديلولا نب نابآ مدعي

 حا املا مو هلا كاف نفعا 'ىكعلا ةبانجا لع ختاءأ
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 َحِجْنلا هقظبأ رضوي ةازس د ا ١
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 احرضم ٍءايِض ءوض مهل ىرت

 اهْكَن اًميف هللا َكْبَع ُنوُجَو

 اهشر لاحرلا َنْقتْنَي سيعِلاَو
2 58 1 9 

 اكجر

 اه فقم ىني ال مهو كادف

 اضيقم ةراثا ةَئوعلَم

 اهكت اذإ اًسالبا ُدادْرَي

 اهفر َنرِدَقْبَي ٍتافؤذاقب

 احزحزمت نمو

 احّوجت امض ةءو سابع لآ نم

 تح و م 7

 دوبف

 اكجاججو مهيجحج يدع نمي مك

 م ل ا ا
 اكض اماه َنوقزي اوكجصاف

 اهفكت اذإ ٌبولْجَم ٌرَشلاَو

 ةعفند د :هىفد دا.أ
 و

 اهقنلا َبوُيْحلا هلل

 كه

 ممم ميل هيلا
 احّون ءاسيو ٍِتاَكَنْوحَو
 احَدْرُم اكلم هللا كْلُم تاعو

 احدتَم َنيِعَسوألاو مشاه ىف

 اهّبش اًيِعَو نيريغتسم

 اهّوْللا َموُجْنلاَو ِنْيَرَمَقلاَو

 احّرقلا تايجلاَو نايقلا ىِطْعُي

 احن يرافّنلاو ٍفوكدلا َنِم
 053-2 -_- ب
 احزن أربغو نضراعي ادوق 5 .

 ةءوسلا َحْفَي ال

 اًكوآ ٌهْفَرَصَتْحا قوقحلا اذإ

 اهّمُط اََمْوَف هللا دبع كَصَو

 نمر ول
 اهطق !شاكبكو !ةلشنا قاعلو

 . تالا اها 6 2
 (تسفَم هين

 اًكضت افصلا َناَمَص

 احّبنلا بالككلا نيشخي نّسألاَو

 اهعم ٍمْوَق زاثآ ْتَحَبْضأَو

 اهيذم أرزج مهم

 هم 0

 هام ده

 ضانخاو

 احكقلو مهب ىرزأ هلهاب
 لن
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 احرّست ةثح رس اَذا الوق
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 هَيِحَياَم اذا اًلْهَس

 ب هرعت جرا ئراملاو
 اس 0 اس

 0 ا 0

 اكبسمو ةيزم 2 ن

 0 ا 7 9

 ادنقم َبيغرلاو اذجم ضْكْلا
 20 2 7-0 2-9 5و ن 2

 اكيساو ةلخخ ه«نم زعا

 26 يدع هن سل

6 95 - 

 اجتن الاجم هنم لداعب

 - م

 ايلدتغم

 75 559 0-2 ا

 اكضن ثويغلا دعب امددو

 - و 0 هد

 اهعتت مآ نم اًكعذ ثلقَو
 حج

 اَضَحنأ دّصَقِب هللا َكّرْدآَف
 رك

 هع اقيحاش
 م نا

 احَنْصاَو

 احدكم مهيف ءاَدْعَأْلا نكي ال

 اكوخطو اني اَناَمَسَقَف
 اتيت نَل انّلْبَك تالثَملاَو

 احّرسَم َنوُكِلْبَي ام اوُكَبْصاَك

 احّرَص ىنَحرَسلا حيِرَص ىقْشَي

 هد ه هيام

 ص
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 اهتوُم وأ ميقرتلا يِذ ٍبْضَعلاَ
 "0 | مراعشأ نم ره
 ا !ادنف هللا ندبنع تكم

 اها ناحل( ىترف ةيياعو

 احيفا ىِبَع لآ نم َرَهْزَ

 احَحخج هيف ناوعلا َنَجَو ام

 احّطَبَت اذإ َرْصِم نم لينلا ام

 اصّقْطلا َنيِفَسلا هيذاوأ ىِنْرَت

 010 ركاب عبق تع
 اًكرتي | نأ عبْلَم ىشخي ناك لق

 اَهَطْضأ ٍنْيَدْللا ٍنْيَقيرملا نإ

 اكطتنا نيدساحلا اًعاطآ َوَلَو

 اَهْفَآَو يدتعا هللا يدك ْنَمو

 اَحَر يف موف َكَلُم انيَآَر لَقَو
 احرْككْساَف مهكلم اولاغت اًموق

 ماع نم
 ال هةساخلا مل ا 1 2 5

 اكضم مهب ضحملا

 احزر ييقفاحلا ىَوُهَِب اوحاط



 جاجولا» با ديبص نم
 جالفآلا ةداسلا َنْبآ اي لْضَ اي

 جارس ىَمَطْصُم لك ْنْبآ َتْذَ

 جاوملا ىغولا موي ٍِك ركل

 ىجانلا ِلْبَحي ْمُكْنم اجت الإ
 جاتلا ٍرْمَغَو جاتلا وود نأو

 ف
 جاجت ينأنُم عورملا ٍبْحَر
 جالا ْمَعَر ىتالك اَذإ

 جاضحآلا يلام بابغ يذ ىف

 اعيتآ ىف َلْيَسلا َّكْيَي اَركب
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 [وع
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 اجلا مجنألا قدا الم ليظكا اف

 جابيدلا صلاخ اًيكيلا ِلَِهَس

 جارق ةرمَغ لك ٍِضاَوَح

 جافلالاو رسيلا يف مكباسحأ

 جار نم مكلالظأ ىف لتخا ام

 جاوس نم ءازعغ ةوهر ٍْث

 جاز ظحب لضفلا اوبهانت

 جانعلا بّركم ىَقاَرَعلا مكض
0 2 

 انكنألا © تعا 2 "ف د

0 

 م

 عمرا هيلا

 حاهجكلا ايبقاعم الع جري
 الكأ “كفك ذخا ذا
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 جاحلا ىجحكب

 اضيا لاقو

 نينموملا ريما ٌروَصْنَملا رفعج ابا مدمي
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 32 هى

 نجينال

 اهَتْنم او ثلواح اذا اهن

 اهو ىناوقلا نم ةفورعم
 تر 2 تر مم 1 2 يح 2-5 ا 72 2 0

2 3 
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 همس 0 رس ]|

 ١ عادخالاب نهانيسم ىتح 1

 جيرمن مد 8 اًدلِج سك

 احلا رفسلا ب 0 ٌبيحَت ند

 جارعلا طْطَخُْيلاَو ِبْتْذلاَو 0

 جدولا انقلاك ىوطتق وْدْغَت 0

 جاك يلجاز للك تاترم 44

 ادرآ 2 نلوردس ا ا/أ

 < نو

 ابسألا ىف دئسلا ىبَسَك اقرو رو

00 

© 

 اس © اساس 0

  ادهمالاب َنهاَنْدوَتَسا نأ 7و

 هه
 حا د 06

 املا فسعلاب تاطشنت ٠0١

 جازمآلآ يذ نجلا َفْرَع ناك 4

 د بكوك ىف هقزواج ها

 جادا در تسمم ىدس ىلا م

 اشوآلا ُلَمْرُمو اطقلا شير هه

 جاهتيلا قاع نشل ناوو

 جاهتإلاب مالا نقلك رو
 56 م

 ٍاعْرإلاِ كبيس ام لْضَق اي 4

6 

١ 
 د

 - اهمال 82 اًككم انيد وس

 جارحلا قرو ىقّلت ءابهش 41ه

 "مه

 218 دع م وت

 اهقاقلا روخألل ةترَداَه
 افزألا ٍقدرَدك لّكحَو

 أَتلا قتعلاب و كشّبلاب

 --- عم . لاقل در

 ال لا فطاعم 5 فشلا

 0 ياض امجحنرح

 0 ا 00 نتْعَو

 ا ديرب ديكو هب

 ”ارقآلا فلَعُْح نم ا

 اهنا نيالا قريش نع

 جارشلا اذ نزحلا ٌلَقَي اَلَخ

 جاوزآ وذ لْؤَقلا ّنإ تلق ُلَب

 جات -آ ْنَع قْلُم َتْنَآ ْلَه
 اك دنس نم مكي ذاع
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 جالع ع 0 شيعلاو نيل



 ال

 ىجاوَسلا ةلوحكَملاب َنَقَيَع جالبإلا اذ َكُكَكلا َنُهْفارْبا ما

 جان الاب ٍموُلْعَملا ٍقطْنَملاِب
 جالَخلا بجاحلا َتارَسَكَو ٍجالْجَخلا ال فورْعَملا ٍبَرْعْملاَو

 اجكلاب ٍتعِلوأ نم َرْصَم اي ١

 جاتَتلا ةّيصَو ْنِم طفجلاو ىجاتأ ىِتَلا َسْفتلا َبِلْغَي ْنأ
 2ِِب ه- 0

 جاجشلا ىوُذ يءاَسْنا لوطو جاهلا ةًّميس نع اًمركت طنا

 ب5

6 

1 

0 
 0 9 5 ع

 6 ع

 6 افا

 جاجتح و رذعلا يف ىتَبغَرو جارمش يبذك نم اوطلَخ ام مس

 جالا ةربغم ةدلجب لب جارهلا جرهيلا جره كيفكي مو

 جارضالا 00 يلا ىضفت جاوضالا بغارق نم ءاقوك ال

 جالذالاب َلْيَللا َنْرَبَس ْنإَو ىجاوتلا ٍبْجَخلا ٌرَم ُلاتْعَق ن4
 مما ند جت

 جاسلا راضتخا رضخي رضخا جادج هبوخ ذاك نيبتحتاو ا

 جاجش فّسعم نَع ىلا ىَنَح جاجتلا ىو ةثم ٍبدَه ىف مم

 جارذالا ةذش نم اَهَّنأَك جاِقَكلا ٍرَمَسلا ٌصالق وُطْمَي م

 ٍجاَبْعَبلا ِنْدْبلا َنْعَب ْرْصَعلاَو جانْمَكلا ُيداجت اهّمَص ذا ©
 جالحلا انقك تاطووض عشا ءاَياَيلاب مهتلاو م1
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 جاجحلا ةّبلص ياَيظ لكب ٍجاَوَّبلا يذدَصلا تاوصآ نيمري ها

 جاحلالا ْ نرغ ٍفاطن ىقاب
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 سجد
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 ٍجاّسيإلا ٍبَقْع نِم اَهَنأَك ه»

 جايل يذ رت ناوهمي : ىجانتلاو يعرلا خغوس لاز ام هده

 جاصنتم الب انييوابص مور اس لح ا
- 
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 ةطللا رولا ىَتَح فعضلاب درب

 ُتياع لك انيف ثاعو هد

 ُتراَغَملا ِتَضَع نا ىب نََّعَو ن»

 يال ىنْيَدَ ىنْيَ ْمَصت لا
 ثراوكلا ُبَرُكلا كت ْنَعَو ما

 ثذاعدب اهلل اتااذأأْصأ نم

 انا

 ْتِعاَقُم ٌرجات وأ ْنَذَصُم
 ثلاث ءْدِرَو ٍنْيَد ْنِم ٍنالُذِع

 ْتِهال ٍظاَيَنلا ُدوُهْجَم اَنآَو

 ُتِعاَشَملا َكِمْوَف ى ْتَشَف ْناَو

2 6 021 2 

 م ل

 ىجاد هت نم ةرضَن تَبِجَع ْنَق ١

 جامدالا 0 َلْعَب قر نا 7

 ياه

 يجادؤآ ثدَبو يقنع لودجع

 + ىكجفلا جبعت ىوَعْرَي ال ٠١

 جارجرلا يلفكلاب ةلايم

 مارألاب ىذا نزلا ياها
 جاعلا ٌراوِفْصأ ءارْفَص َءاضْيَب ام

 جانغلا نم اد اهي ىَرْذَس ١

 جاوغآلا ٍلِمارَحْلاِ خي 1

 جاعذالا ةَسْعْل نم ىَيللا اَهَل 0

 ٍك 8 52 فَ 5 فت

 101 0 ا

 يقل نيل تمت وتو 7
 جاجترأ كو اهنم لَو ٌْف

 جالذب ءلا نم ايو 0

 مد ىو اهنم 2

 ا نك تاقشؤوُم 2

 جالثآلا ةَجوُلْقَم نع نكَككي

 جاعزأ ىف راط اَهْرَج ناك
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 اجي
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 اضيا لاقو
 ىبيككلا مل نب ثراحلا دمي

 ُتِعاَتَعلاَو ءاسغَولا ِتَرَقْقآ

 ثياقآلا مجرلا اوه نمو

 ثماط نهب ُتيطَي ْمَل ضْيَبلاَك
 تخعادآلا طبغلا

 كيالع وبار ا ةسشنأ ايتاك

 و 2 هس ةامس هن

 ةجسَتْنَي مَ

 ثياثَم هَل يرادخ نع

 ُثياَعلاَو نابْنآلا ِتَحاطو
 ثرام هل لج ّ رم

 ثيآلُملا ِفَحْرَملا ُْتْيَل
 ُتِلاَغَبلا سلخلا ٌرهَمْسأ اذإ

 ُتِياَبَهلا تدَتشا اَم اذا ىنأ

 ثكام َتْنَأَو نامرك ضرآاب

 م ©
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 :ثياخم الو ٌبْذَج ال َكَضْرَ

 ثيواوم نمد اهيف ضرالاو

 ْتِراَرَبلا ىَّرْبلاَو اهلفأ نم
 ُتِحاوَبلا ٍرَدَقلا ٌروُمأ الو

 ُتِعارألا اهزاجتأ اهلييث

 ثِجاشج ْبِصَق أر َنامْرَ
 ثياهملا َتَياَه ول تَحكَبصاف

 ُتِغاَرَبلا ِهِحَدْرَص ْنَع ٌلِزَك

 ثيام اَناَيَتُسا اًيعأ نا ثلقق

 ثراحلا َمْعِن ُتراَح اي كنا

 ْتواَعَملا َدَروَنْسأ ام اذإ رحب

 ثراولا زيزعلا ُهَّللآ ْمَلْعَي لَم

 ثلاو دهبج انيغا اذا كرجرا

 ُتِعابلا اَنّيَلا هلآ َكَفاَسَف

 ثياشو ٍةَدِع ىِجاَرَف اًرْيَخ
 ُتِيِاَمَد ٌةَلْهَس ٍلُهَس ثاحاس
 ُتياَهُملا ٍقَرَسلا ْمْيَب لاز ام



 تكن

 ٍثَرْشألا ِفاينلا َليِذانَح وْلْعَ
 السلا ترافل اا

 ثّهَللا بالعلا ءاوثأ 0

 ْثَبْحَألا لالا اوُرَمَفْشآ ىَّنَح
 ِثَوْلالا ٍرْيَغ مزاسحلا هرمي

 ىَتَنْحيَس نأ ُقاَنَحْلا ٌبِسَحَو
 ثمرم داوب لكشلا ةرطضاف

 ثّيذرشلا ةماصيصلا لتاخك

 ثولملا مدلا ىف ٍنيلولا ُهْجَو

 ثطْلولا ِناذقلاب اوُكصو اَرْيَح

 هس 5 ْمَل ام رفاحلا َطَبْنآ نإ
 ثا © © 06 . .

. 0 *« 
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 ٍِتَعْنَعُم نم ةراس ىبآل ام
 ثرمملا كّرعلا لج َكْنِعَو

 ىطعت برحلاو نر

 ِدَحَكلا ِعَّرَقلا َفَل َمْوَيَو
 ثلا يداعآلا يِدْيَآ نم حلاو

 َِقْملا روُمألا تاثْعَم َنْنعَ

 ثكتكلا برتو فقلا ٍلَدْنَج نم

 ثّكنت ْمَل ةسارمآ ثوَتْلا اذا

 ثلغملا ضْمَح ةراس اَبآ يطعأ

 ثععقم ِبْسَك باوْبآ ْنِم ءاش اذ

 ثّيكملا يقسافلا رمأ ناك

 ِثَرْغَم رش ناثرغلا ىَأَر لَقَو
 ثَيشت مل نإ ناركَألاَو ُكِرلاَو

 رمد 5 كَدْنَك 9
 .. م 5 00

 ثبوعل يي رددت بعشت

 ثّيْنِلا رارفلا َسْعَب اوُفَرَتْعآَو

 ننللا ءاملا ىَرَت ْ 52 اف

 تحتي مل ٍتاَيْسآلاِب وه ْذِإ
 هك 5 ِ تيل

 ثوغملا رصانلا رصن ءىطبي

 2 ت3 620

 تعدت مل قرو
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 ا/أ

 كرو

 مه

 اذ

 تييتسم ءاملا َقوَق ليللاو

1/ 
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 ضيا, لاقو

 ىعازخلا ثعشالا نب ليك حدبي

 ٍتَكنعلا تاذي رادلا ُفِرْعَم ْلَع
© 9 0 - 

 ِثَمطْت ْمَل ىَمْذلاَك ٍتاقِشرُم ىف

 توكتلاَو ٍقرَبلا َعْبَل كككلاب

 تكمتلاب نجلا َسْيَلَو تا

 ثري مل اذإ ىسنم ٌلوَقْلاَو
 ه2 ٠

 0 ا ام

200 

 رقي لا اق رف

 8 خلا لا ينج يربت

 ترسل تيط) يرحل
 ثروم يِرمأ تاريم مّركآ

 ٍتععِرملا أاشَولا كاذل اراد

 05--- 6 هم

 ثلا 0 ٍقنبجلا م

 ا 5-5 هاك الو

 5 وو

 ثعتعلا لابج نود نم ناك ول

 ثعشألا نب دّبَح يلا 0

 هاع د 020 و نخل ملك

 ثتغتلا نم ةبصعتو ركفت

 تدنيلا ءامقلا نايخ نم كَثآَو
 ثدحآلا ريغ مّدقآلا ه1

 تْزَرخآ
 - ٍِتّيَدَن ْمَل ءامّرَم ِةوُرِذ يف

 تدي ْمَل ٍدِلاَخ يف



 وعر

0 

94 
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 تينغ ْنأو كنع ىنغ ىب ام

 توهبم قهرم ىّنأ َلَعَب ام

 ثييع لقو سانلا قرق لق

 تيمل 57 اهف 2 َّ ىرا ئ هنأ دل 3

 ديفا كلش جا قت
 و © قرع

 َتيِصَع اذا اًماَذّجِي تنكو

 ثيقر نإ َبْعَرلا ٌبيجأ الو
 ثولقلا ْمَرَبلا راَدَمْسا اَذِإ

 ثيوع اَهّمْلَق نإ ًةَلاقَم

 ثيربك ٌبَهَذ وأ ةّضف ْوَأ
 5 و 5 امارس مما وب ق ©ر . عع

 تيلده ذأ هللا توعد لب ال

 و 0-90 دا اح 2 2 مما
 كسنعت | | ٠ .٠ بغي .٠ ب .٠
 ف بدصعب و ع

 يدم

 ةقوف ىسومو ىسوم
 ب

 ثيتك ةل.ءاملا َكَبَوَو

 توباتلا
5 

 تيدر درا توق برك ْنِم

 ثوفآ الو فصِنتا قا ال

 ثيتا نا رلمألا فا نيآ نم

 ثوكس اهرْيط عض ءامص

 ْتيِرْفِعلا ُمُهْئاطْيَس لاق ْذِإ

 ثيول وآ رمألا يب ىَوَمْلا ذا

 ثيبحلا ٌبَصعلا قيفي ىَنَح
 5 222 هو 2 6 0 ا

 تونقم مهلدنع يلوشو تلق

 َتوُبَص ىنتقطتتسا اَذإ ْعمْلَب

 ثيتخم َفِلَح ىَيَبِصْعَي ْلَه

2 - - 

 9 >َ 0ك ماس د0:
 تيبت ىقتملاو عدوعد

 5و كل اك 6-2 6

 تلو دع

 2 دك وه

 و و -
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 لا

 اه
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 اا

 يا

 مو

0 
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 ا
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 و و 2 -و يس

 تيقو ام لقم ىقوملا نا

 تيوَه ْذإ سيعلا ٍيِدْيَأب ىمرأ
 2 0 - 1 3 و

 تسبفدتن اهب ءالدالا يار

 توُيَسلا را اذ اهب ىشني
 ثيلصا اهي فيس ىنناك

 ثتوُبْحْلاَو ًءاضْيَبلا ٌةَصْيَبلاَو

 قوق

 ْتيِدَص دَعَو ٍلْكَحلا ٍدراب نم
 تيلع ىل َكَبعَك الع امل

5 

0 9 0 - 5 

 تينط ام دعب ىسفن ءاد نم

 2 - . مما سنار 2 226

 تيِضَر يذلا نهعلاو كدهع

0 

 كيل 8311 تاعخا فام

 ل م ا
 ترماشلا امر ان )اين تابع

 تي فح ِنْبَآلا َنِم مهو
 ثيربلاو نؤحلا ىَنَع

--2- 0 
 ده 5 5

 (« وسشسشمب
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 دوو

 ناظقَي ىَرأ ىَسَع
 تيقس وا نزملا ءام تيقس

 ذآ ٍيرلا َعْفَم برام
 ثيوَج لقَو ىناواد َكْعْفَو

 ثينض امو نْسآلا ىنط ّلثِم

 ثييح ام كاسنآ ال َمَلَسَم

 ثيلس ام ناولسلا ٌبّرشأ هَل



 عإ

 مع

 ٍتَحَبلا روجخلا نوذ ام ُبكرآ

 ٍكَسلاب ىيتحا ىنْيَرَق ناق

 تفّللا ءاوس اًعيِرُهَتَو اَنْفَل

 قففلا كناطُيشا نم ًاطاط

 ترآلاك َنَيَبلا ىَرَي ىَنَح
 نت ّدَح تحت ْنِح ٍِضْرَأو

 تذل َنهِناوْلآ ىلع ىسفن
 تربلا ٍليلذلا ءاقصاي وبني

 ٍتَملاي ِهِلْوَع ىّصْفأ نْبَراف
 ِتَْآ ريو تاعفاس ْنِم
 ىتسملا ٍلابخ تادر وتتسم
 نس

 ٍتَْعَو ٍنَه ْنِم َنْيَوَط ْمكَو
 تسلا ٍلاعي نم نأ نْضْفنَي

 ىَيْمَس ماقتساَو يِلْوَأ َلآَق

 ىَتْفَر ماظعلا ِتابْلُص ٌىْذَي
 . 0 و و و32 / مياطو

 ىْنيصَو اذعلا َنيِناَرَع ىكص

 «فدص ىفلص رتفو

 يداوهك كانعم+انهل

 فَطْوَآ 2-0-5

 ىتهبو

 تشآلا يبحرألا تاَنَب اَذإ

 ِتْدزلا راصُع اَنْوَج َنْبَتْجَآَو
 هس 0 ل

 تحيش نم وعقو

 تكنلا ٍفاحِج ْنَع اًجوع نيفاج
 5 تا 1 4-2 مج

 ائهسكست تيسلاب !اذكهسو اف ل

 ترص دكيأو حور لجرايب

 0 .٠ ةَنبَتِجا ام اَذا



 اهُباَجُنُم ٌبِحاَو تاموكمو 4

 اهباج وأ دلل ةالبس الا 5

 اهباسرأ بسر ِتاَدِلاح ىف

 اهناق ٍدِصَح يف
 اهُياَبطأ تيلع رومألا اذا 5

 اَهبآلا ٍةَيِغ ىف يَوَج ْنإَو 1

 اهئاتك امن نيم تاكا
 اهباشآ ىِقَتْلَي نيح ٌبْرحْلاَو

 اهنابعش انتبصَه ْنَع لَ 1

1 

 اهيانم ىلا كَْح قوق ان
 اهُباَتطَأ اَهْذَم نا اَهُداَتْوَ

 اهناعبلا يس حبا

 اهْباَذكت اَنِقَدصُم ْنَع َحاَطَو © أ تس -

 اهئابنآ ْتَعَجَر ىَقح وت م

 اهُباَعْل هُعاَشْعَش اَهُّهَسَو

 اهباقش ةَبْعَص ٍلاَبِج نَعَو

 هسفن ىف

 تنسخ نإ كتان كليتي تنل يال ا

 تسطلاك ىيَماه ِتْيَآَر ْناَأ ِتْنآ ِتْناَك ْمَلْسآأ نإ كَحْيَو
 تخش ٍرْيَغ ءاقألا ٍبِلَّس ىف ِتّْبَنلا ٍفادغ يرادخ َنْعَب ه

 تل انك بانج نخل دس بم تالا ١
 - 6 و 7

 تاضلا ابل تك 8
 ٍتْبَس نم ةَعيج موي كس ام 0١

 تلقلا ىف ىَرَج ءاملا يك م

 ٍتفولا موي لفخأ ال لَيْغَأ

 امك اَيَبِحَو اَسْنِإ
3 

 تفصو



 اهباتع َتَنِرَب اًميبت نإ
 اَهبايغ ٍةَبيَع لهآ راصو

 اهئاََْي ْنَم ٍْيقنآِي بدك

 اَهُباَرَت هِضْرَأ بارت ْنِمَو
 نيا رفا 51 كي لمح

 اهُبالُجا يِذَّلا هللا ةَقيِلَح
 اهباغث بَعَت نِم ْتَسَفَح وآ

 اهُباَعِثْنأ ُبِعَتنَي اَقِلاَوَد
 5 0| هَ

 اهُباَنِذ يقفلا ىقستو ىقست

 اهباَططْصآ َبَهْطْصآ موزفلا اَذإ

 ااهباقتق اكرر قفل نك
 اهْباذج يَدِعِلا ىانْعآ َّلَذَآ

 اهباصتتغاو قانغالا اهرسكو

 اهُباَرْحَأ ْتَبَّرَحَت ٍةَمَأَو

 0 اهُبالْعَأ ثَيِلتْعأ ثودحلا اذا

- 9 

 هس نو

 اهبانتسم دان شي وق 0

 اهُباَيتْرآَو هللاب اَهَباَرَو

 اهباّيْعا ٍبتعم بيع لك ْنِم 6-2 - < ن 00
 5 00 َ 0 5 ند

 اهبايث ةرذقي سبتلي مل
 0 ع ودم 7

 اهبارغ اعِقاو مييت تءاج

 اهْباَصِن ِدِيّضَأ نم يِذَلا يلا
 اهئاَبشآ يابس يع

 اهْباَم ٍهبوأ َلاَيِح يِوُهَي
 اهُبابُع ىِيَتْرَي نيِح ِهْيَل
 اهباغر تَعَمِحَْسا ىَّنَح ٍلْيَسلاِ

 اهباحر ٍةَعِساَو ىَبَج يلا

 اها وْ يدع نم ْمَك
 اهُباَيْنَآ ٍدَرَح نم ْتَقَلْصَآَو

 اهُباَعِص تَحْذَب مييت ناو

 اهُبآس قت وأ دصحلاب

 اهّبارْج  اَكِعَم اًسْرََو اسْوَم

 اهُبابَرآ ْنَمَو ٍسانلا ةساس ْنِم

 اهُباَتْرُم اَنْقَحَب ُسِبَمَْي ْمَ
 اهُباَضِع ُْتَرَأَك وأ ْتَبَصَع ْوَآ

 اهُباسْحَآ الغلا ىلإ هب ىِبْنَ



 ا

 مه

 خل

14 

 ولي

 ا

 مو

 رضا

8 

 عا

 معرب

 عمو

 وعد

 ع4

 هأ

 حان

 كان

 هال
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 ا دات 00 |[

 اهباغزا اطقلا شير نم هيلع

 اهيباقن ةكاكت لمس يف

 و 206+ 45

 اهُباَتْنَت ةيراس ىَنَك الق

 نجد
 اهباَبَر ىوتسي نيح قربت

 اهباضه تسر اداضنآو اهب

 اهباعذأ نصا نيغ
24 

 ماج اول كارا

 اهباكتنا نكن نا حماس

 ناهس
 اهباَلْجَآ اًبَح ىََنَح اًهي اَمُمق

 اهبابض هرايط 5 راطو

 اهباحمآ اَنَتَآ اَنْيِلَع ْنَقَو

 اهنانع اهلا ياسا

 اهبارشآ مدس ناقد يَلإ

 اهباقنآ ثّيِمد ىراَهَملا اذا

 ايباَتَح ادخار دل دل

 اهُباَوْهآ ملح اهَتَحَواَوَت

 اهيابشأ م تاَيِداغَو

 اهُباَحَت هَنَرْوَع نم ضْهْنَي

 مدارس رسب اع مكاو
 اهبال اًماكر اَرَح يوت نقَو

 اهُباَرِع ىّرَقَقلا ودعت ليَخلاَو

 اهُباَنْعِإ ىِبَتْرَي اًَدِح ُتْلَقَ
 اهباصيقا َْسأ ىناوقلا اَذإ

 اهْباَسْحآ ةّيداَع بجن نم
 اهُباَهَتْلا ٌبِهَتْلَي ٍةَنَثِف يف
 اهُباَرْحَأ تبرك اَذا ىبحت

 اهُباَضح اًنِفوَح نم تَرَكَجاَو

 اهُباهْرإ اًَهَبَعْرَأ ْلَفَو اَنَع

 اهباذكت انكْنَي مل دشحو



 ا

 مد

 ك

17 
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 سنع 5

 اَهْباَتْنَآ ةّبْضع ام اذا ىتا
 اًهُباَهأ الو َمتَسلا اهقدّصآ

 اهُبانذآ ثروك يناوقلا اَذِإ

 هر

 اهبالك ةَرِحاَج ىّرت ىَنَح

 هناا ءاَكفم ايهقدَجَو

 اح لاك
 لع ند هللا قبع اووآ مهنا ميمت ىنب ملهتا روصنملا ناكو

 اهبادثأ ْتَفَع َرادلا فرغت لَه

 اًَهباَكَسَت ىني ال ىنيع ْعْمْدَف

 اهُبابْطَأ تجرأ ُتْيَح شيبلاو

 اهُباَمْني ام لوط نم اَهَنَأَك
 ه0 362 2 2

 اهبارتا افلتوم يرق لقو
 ا 6 9

 اَهباضر ب لع

 اَهُباَرْع ىلَجْنَي ال

 اَهُبارَْ

 اهباَدِح
 اهبالصا

 هو 2( كام

 نسحب ةاهم

00 9 

0 20 

 فذق رح ضراب

 تدّرطأ ةالع اذا

2 3 3 

 < ن

 اهُباهذ اقّياش افوش َجاَهَق

 اهُبارطأ ٍبّرَط نِم اَهَرَكَذ

 اهبالم ٍهَبَش كسِم ىِكَذ

 اهُباَّتك ىَحَو ٍرابخأ ُليِجِإ
 د هاو

 اهبابش ةدور يورا نامزا

 اهُباَرَس ىكتلا حاضْككتب يرجي

 اهباصنآ منج ٍفاعذ يلا



 يرضي ادق. للدم ناي
 برَسلا ىِحَر عرذلا عسيتم !امه

 ٍبْرَعلا يقاوهملا َيِفَرْشَملَك
 بهرلا فوخ َلْنِعو اهتاجذَم 4

 ٍيْجَو راكي لطي ْمِْخآَو ام“
 ها ا 5-9

 0 وامك 80 5 م © ا

 بصخ أ كا لج نم ىجوت نمو مسرب
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 د

 ن

1 
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 000-- هر نم

 انا
 21 90م

 ٍيحْرلاِب ُهَمْيَص ىِيَحي لب
 أح ْرْيَغ وهو ىِطْعُي ريل
 بُضُنلا روُمألا َنْنِع اّبَرَو

 ٍبْعَلي ُهَعْشر شير َسْمَلَو
 ىيلِف ْعَرْكَيَو َكاعْنِل ٌرُكْش

 برهلا قرر( ىؤقل قرغ
 ٍبُكَسلا عيِبرلا ٍتاقوُب َىِقْسأ

 نر ٠.٠ 2

000 

 العنا لاكز

 اهْبان لح ُبرَحلا ام اَذإ اَنإ

 اهِئاَعك لس عبشَو با
 اهُباعِص اهلْؤُب َكْعَب لاط لَك
 اَهْباَوِح ثّبِشَم ام اَذإ اًنيل
 اهُبانَج اَهّرَس ٍضاَخَيلا ٌْذَع

 اهنايتشت ياس م انا د 7

 اًهباغ فكآلا ىلا بلَغ ناب

 اَهبارطضأ اَهْدِبِرَي رِقاَوَع

 نهينانح قيل رغم لزنلاز
 ايبا تاس

 اهُبابُذ بع غيبرلا َنِم
3 *9 

1 



 بألا َكعْنَم نم قب ناَق 1

 بطقلا ىف ىَحَرلا راو َراَدَو 4

 ِبِط لكك يلالختلا َكْبِْطَو 114

 ِنْلْعلا
4 

ًُُ 36 9101 

 ل نا | ياا 00 دعا اس ل لإ 0<

 بَل ليق عرصي وأ بذجي 4

 00 خو

 بتوملا
 ٍةَباَبأ نِم ِدْجَولاَو 0

 ٍبْرَدلا ٍلابج و يوك ٍْرَأِإ

 5 كن ا نجلا 0-0

 برقلا دعب نياني دق سيعلاو

 بعَتلا ٍبوُعَم ٍةاَدْنَرَس لك ٠١

 5 3 ةلاب ةنطَب َّىَط هك 7

 بسقلا ماجع ٍلثِم عَّبْرأ ف 4
 بطشلا ناردنألا ركك لَهَك ١

 ىيحَر ًالْيَل تْعّرعَر اميرو

 يحرر 21 دع رفقا الانف رعتاتا رص
 بكنلا َدعَب لاملا َبوَنَْي ىَنَح |

 بِلا َنيِعَم نْغِضلا َجَرْخَأَو

 اىرإ ذلك بلاغا كشراتم
 ٍبْرَحْلا ٌران َدِقوُبلا َمِلَع ْنَق

 بقرلا ٍباقرلا نان ٌرمْعَم
 ٍبْلحلا ٍديِدَح بانلا ٍلَصقِيِ

 يِبَاَدِل َبْئاَد ىِنأب ْمَلْعَأَو

 يبُكَك ْنَجآَو ىفالطنا َناَح
 ٍبِهَس لح َصْرَع مار اَنأَت
 ٍبهصلا ىَراَهَملا ٍتانغاي اما

 ِبْنَج ْنَع اًبْناَج َنْعِلْطَي وأ

 تقلا ٍلَحْنِيلاَك ٍةَناَرْيَع

 بآوي ىوضلا ىِذالَج ىِمْرَي
 ّبجلا سيخد 9 ىماّوحلا ِبْلُص

 َبّصنيلا لَدُجَآلاَك اًَنِلَصْنُم

 ىبشك نومي وأ عْنَب نر نم



 ف

 َبِع اذ لاوْقآلاَو ُتْلْغَق يح طرتو  تانحا طنا
 بْجحلا ِتْيَبَو ِهللآ مَرَحَو

 يدع 0 و
 2 ا م |

 انكتكيانيي
 هدوض عد

 هب ا 2

 د2 نوكي نأ

 ٍبْرَللا ٍضَع َدْنِع وْجْرَأ انا
 يشيل ملم راجل فسم ٍبْغَلا ٍتاَرفلا ٍبْيَس ْنِم كيس
 ٍبْلِج رش ٍلماكلاي صَعَو

 0507 دعت نهر اتت يرتد يبْذَشلا
 ِنْعَشَو َِرَص َنْيَب ْعَطْفَت

 بحتلا باجفْنآ َنْنِع ٍبَجَت وذ
 ىبْكي ىنيجحداقلا ضْعَبَو ىروت

 ب < نو يا 6 95 2ك ا ىيطَحَو ُْكْشَو يي

17 

 ا -
8 1 5 / - 

 بللا بابل ثفال ةكيصن

 برجر ٍقِر ١ د ىنا
 وه 2 0 0 ىتلملا تحرض 0-2

 ٍبْلَعلا ٍباَضْولا ءايلآب ٍلْكَخلاَ

 بغشلا ٍنارِتْكآَو يِئاَنَتلا َلْبَق
 در

 ٍبْرْتَو ٍلَدْنَج

 3 - < ندوك لك نم

 ىنسم نيد ضع نا تاع 59 0-9

5-2 3 

 -- ا جيده د

 00 50 رف نددت اييد |انوحل
 بدجلا نينسلا زاسأ نحتو © 39 2

 شكا كياسخلا

 برج دالب نم يلزه طحو
 يشَح شيع َْعَب اوتاعتسا نع

6 

 بهولا ليزج باهو عورأ

 ٍِي غرو ىلتشا ل مكلبح ّ

 ركن
 فعلا 8 هر اًروصأ تل

2 



 ىبض نيشراحلا اًيعا كلبق

50020 
 بغو ماخولا عاشربب الو را

 و ني ع

 ِبَقَت 0 نأ 0 اه

1 4 

 نا باح

 اًسحلا مييصتك مه م

 كس 0 عدل 3 كيفاش مه

 ىيصُملا ىباصتلا ْناطّْيَش جاعنأو ٠

 ايضزلا خارفلا اعرعزيك اهزكاا ١

 22 6 اَم اًبَجَع اي معو

 ٍبْراِي يِحَتْسآَو ىنيِلْذْعَم ال
 َبَحَن ٍةءاَهْوَه الو ٍلْغَو
 بطولا عاجفُنآ نْيَعاَجْفلا َكَع

 ىيَرَض َنْيَأَو ىِيِرَض ىِسيتلآَق

 يدل ياقيشآ يف وأ ٍِصَمْفُم
 ٍبْصَعلا ءاَدِرَو يِكتك َتََكَو

 "0 4 دمع له لواط بضع
 يبل ىَنَع َراَط يينآر ابل
 ٍبْذُهلا ماييللا نانْيَق ٌراَضَو

 يبجش ىبجشَو اهيزَعَأ ثق

 ىبنُيو ب يدري امرِسْعَي

 بضحلا الا تيرطق انكر

 ٌبهلصم مسجلا ليِدَم نْعَب

 يبعبلا يي ل ىَبَع ناو كاذ

 بْذكلا ٍلاجرلا ٌلاوفآ ْتْيقْلآ

 يبذآ ٍريِمآْلِل نبم اَنَأَق

 رد 00 ىماَرلا انجاب
 5 ه و 0- 3-2

 0 ا ىدبي اك



 ابْعَحْوَآ اًمتاح الإ َكَبْرَص ابْرَص َنيِمركآلا يف اودجي مَ 2-5 م
 ابثولا تافو َنيِماَرُملا تاف ابْعَص اًدوُط كتود يَدِعلا ىَرَي

 ابْتَذ فاحيو الام ْلَثْسَي اَبَرلا وْعْذَي كراز خآ اذإ

 اًبَسلا يباَبُي ال ُمْحَو َكاَذَم ابَحآ ام َكيِغْبَي يِذّلآ ىقال

 ابْلَك زوقعلاَو اًباب ْنْوَْل مسرع
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520 

 اح 4

 2-5 ممن«

 مسام

 اًبْجَرَك الآ سامحآلا تمار. نإ ' اًبعش نيبعاشلل ْحَدَي َملَو ١
3 

 اَبّكُم ٍلالَصلا ىف ٌهاآَر اَمْوَع اًبَجْرَتْسأَو اًفَسلا نيجلا َنّلَقَِو م

 اًبلجتسا اًمِم لآ اما ىأر اذا اَبّبَتُم ىَهَتْنا هللا ىَصَع نمو . ه

 ؛ (عم ه)

 اضيا لاقو

 ومال اوغرإ .ة دوج يآ رجا كذبا نددت
 سيق ىنب هللا دبع ىبأا

 ٍبْهَس ٍمْوَلِي ثَجاه ةَماَوَل ٍبْنَع وُذ ىَوَملاَو ىَيَبْتْعَتَأ ١

 يعز -نَحا هنآ نقع إلا ضئطعلاو ضال ل

 يشعل يروح نري تزد يسيل الس ا
 بْحَصلاَو ىقرلاي يَّرَحَت الو ىبخت ال يتلارانلا اهرغس نم ٠



 انزع وا اهرقم زا[ ههه
 ابّزَللا َتْوَكَش نإ ىَفَصْملا يل

 ابهرلا نيبهارلا ىِفْكَيَو ىِطْعَ

 ابُكَس اَعيِيَرو اّيِلَو ىَقْسَي

 ىيعن َمَعْنَأ اَذا ىتق اير

 اَبِط الإ مركآلاب َتْيَبآ
0 2 
 06 أ "و 2-0

 و ا نادم سس د
 ابعش 3 <9ن لق رعش لك ىف

 0 ِِ اع ا

 ابكر ىووتو
 نيف ١

 بكر لزنت
 ه2 2 ا ل ت7 0 هَ

 ابهو ليزجلاو انثيغ +نهلا

 ابغَت ىقاوسلا ٌهْنِم تَعِرْفَأَو

 ابآلفآ ُهَلْيَس ىعادق اذا

 ابْذَعَو اًيناص ُهْنِم فداص

 انسلار نالفانلا تربي تح
 ابار فوذيلا عدصلا بارقو 2 د

 حى دكا

 ابغرَو ٌةَبْعَر ىفَصُنلا ّنإ
 27-8 مكلفا هللا نم اقع

 ابشعو ىَدَت

 اَبْذَي نأ سانلا ىكحأ تذآو

 1 7 ل ىنأ 57 2-2

 ىرورشي ثيغلاك

 اَبَع ٌبِعتْسِملا ٌعيِنَصلا اَذإ

 ابْرِإ ْنيِعَبلاَو اًمْنِح مُهَصْلَأ

 اَبَعَلْذاَق َكْلْيَس ىَرَج اَذإ

 انككلا نيفتملا نيااي تنأو
 ©05--5-2 805 53! 6-2 سى 5 22ه

 ابقعو 12 دراج اذأ اذب

 نمو نض نم كادف

 اكنلا نوبدانلا نع َنَيَحَو

 ابكآ



 اًبقمسا ٌبَرَقلا ىواهت اذإ

 ابرِش ءام نجآ نِم نشوان

 ابضت ٌْهنِم ءاملا لآ ٍتْلَقلاَك

 اَبَس ُليِثَصلا ّلِظلا اَذإ ثَحار

 ابحت موُجخلا روغلا ىلا كراج

 نع نو دس
 ابّهش اًضامَح ٍبّْيَشلا َنِم تَأَر

 ابرذ اًمالك ىِسْرِع ثطَبتعاَو
 و هر و هذ هم

 اًبْخلا َنْكَفَم ىمايآ لوط

 ابصع نبصع راذقاو رعد

 انينكي .ا ةمالس هللجأل

 ابتع ىل
2-095 9 

 ىرث مل ىقيفا تلق

 «ه م و 3 د6 عر 0
 ا / 5 ام زي نأ ه6 أو كل نم

 ابْذَجْلا ّقارعلا َنْعَّرَعَت ْلَقَو

 ملستساو م

 ابجنو اقرو يِربَي لككلاو

 اذ

 © 2 يي 19 20(

 ابقَو تَراَصَم ِنّيَعلا ةروزاق

 انبصن ْنإاو

 ابرَش ٍتارجّت اَنْيَقَأ اذإ
 6-2 5 هل 2 0

 اتكلم لايللا ماع اهوح

 اياه نيلي دعم ينارءاقل

 ابّصلا ىوطق ممالْضآلاَو ُتْلَقَق

 ابضَعلا ماسحلاو ىنْفَج َقَلْخَأ
 ب نو و ن

 ابطَح بْطخ َدْعَب ىِدْبُي ْرْهَدلاَو

 ابذَم اًيِيَقْرَي ىننآَر اَمَل

 ابْعَللا يوادأ ٍبْعَللاِب ُتْنْكَو

 ابلع ىَِقْبَأَو اًلاومآ رينأ
 ايدك نييسلا | شانلا, شراعو

 ايلا نيلي
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 معان

 معو

 اضل

 م4

 ابطشو ةبطش ودعت جلاو

 ابّهقلا ّلابجلا ٌرَمْعَي ٍلُيَللاَك

 اًبَهَلَص'َف ءادغاألاب صَل

 انيكك ىراعتلا كَم
 ابُقُر اًباقِرَو اًماعو اماه

 ابك بك طْبَخ ْنِم اصنع
 ايهم ىصانت ءاركك ليب ْلَب

 ابْعل اَهْيَلَع آلا َبِعَل ْوَ

٠ 

  2نم

 اينحل ءانح وكت ةبوكم

5 

 ابلخلا نوُبلاحلا اَناَضَح يآر

 اننلآ اكيلع, نماملا بص ْلَق

 اللا تامعلاوااتبيك نإ
 امكرتتح ١ ءدالتخا ١ ىف ارق

 ميتا ةاروض  ىبقك. اذإ

 0 ابْرِح انيَلَع

 ابْذُهلا ىقلا ٍلْيَللا فيطق اذا

 ابعد ارو ٍتاَّرَم ةارق

 0 7 7 0 الإ

 ابرق اتاوه نم ىَنَدَي اًوْيَس

 ابْذَجَو الفلا ناطشآب اَعْمَج

 ابلص َنهئافخأ َتَلَعَتْداَو



 ُباَوُن َنيِعجِرُم وأ ٍتْيَبْلاِي مس
 ٌباَجيِتْساَو ٍنِّيَبَت ىف ثْلقو م٠

 ٌباركلا ءىضم ِكْيَب ف ناسح مام

 بازلا ٍلْيَس وأ نتسا نيِح لينلاك

 ٌباهْلإلا ٍلْعَشَو بّذشلاب [ْلَمْعَي] ما

 ٌباَبَهلا ٍلاحجؤلاك ىّماست | وضح مرسم

 ٌباسلا ِهيِبْسَي املا ماقتسا ىّنح مادو

 تالْخآلا جارح ىف اَقْفر ليزي مرن

 تاتعلا تايم هاش 20-7

 ألا

 ٌباَرْلآلا نيِنِسلا َنْعَب اّيَح يِذ وأ

 ٌباذكتلا َرْيَغ َناوْرَه وبا قش

 نيب ىَرَج رهن ٌباَعَت باّبْع
 يانعلا َنانِح هللا ب ىَفْسَي

 ٌباصنخآلا َناكَم َلكتلا ىقس ىَنَح

 ٌباَرُدالا لك اهاتسم ىوضَي

 بات ٍضاَّيغب ٍنّيَبانجلا لَ

 ٌباوا تاعساو ىف عساو نم

 ٌباَهَولا ءاظعلا ىطعم ةكاطعأ ا

 اضيا لاقو

 جيدم ف
 ابْن ْثَجاَهَم اًراكْذآ تْرَكَك ١

 ابْلَه اقاقُدو ًالالِج اهب ٠

 ابجحح ارو نم

 ىنصفلا

 ابسحلا ِتالزنملا تفرع نآ ْنِم

 ابصَح ىراوّذلاب ُتاَيِرْذُملاَو

 اًبَهُم اًبّصلا وحن نم نكو

 اًبدو اهي َلْيَسلا َيَقْعاَو

 انشك اهآلو كيحأو ايد
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 تارتخآلا نتعلم هللاو !كلللخ ادم

 تاقحآلا لوط ةيسنم ال كلَع أم

 ٌبارِجآلا ٍداليلاو ىِداَعَملا نم 8

 ٌباتنملا َرِيَح هلال نم وجرأ 1

 باسْحآلا رْيَح َنْبآَو كَصْملا رون

 ُباَقْعَألا ُبَقَعَو لوألا 1000

 ٌبابْسآألا نادش كيفك ضْبَك ىف 9

 ٌباسْرَآألا ٍلابجلا ىِساَر اهداتوأ 9

 باقرلا موُجْنلا َنْنِع ٍةَوْهَرِي "ا

 ٌباضهآلا مالذ نع كج ٍلْيَللاَك م.س

 ٌباَنَولا ٍصاققلاب ىِمْوَي َرَوْزَأ
 ٌباِهّْلآلا نيِعَب ىَوُهَملا هياث ىف 0

 ٌباكلا ِدْنَرلاب خدقت الو هَل 6

 اعلا تابعا سانلا ملع لق ا

 ٌباَعْرلا نييغارلا ْثْيَع مُعِنَو ماس

 ٌباغلا َمْلُم ءاَمْلَّدلا ِكَرَع ىف "0

 باكتلا َراَكتلاَو ٍداَدْعلا َنِم م

 ٌبالكآلا َتْنِع كَل وعدم ْنَكَو "4

 باحكالا ءاَعْذَك اَنْيَأَك نإَو م

 ٌباَهَولا اًياطَع نِم اَلْضَمَو ىَمْعُ
 ٌبارْخأَو ٍدْعُب ىصاقأ نو
 ُباَرْخآلا ٍداليِلاَو اَنِم يأَتلاَو

 ْباِْتآلا َنيِركَألا َنْب اي َنْذإلاَو
 00 ا ا ارحل
 بالا ِدوُسَحْلا مغر ىَنَع هَل
 ٌباَكَحلا ثاذ مالشالا ٌةَّبَقَو

 َنْيَب ُعِفارلا اهْكْمَسَو

 نادك لك ديك ةنغ ْلِوَم

 ٌباقشآلا ٍِفيِنُم بيِخانَسلا واس

 ااا 12 قاسم اَحْوَط
 ٌبابرآلا ريح َوُهَو ماش بر

 ٌبايْخآلاِب شِعي مل اًماشه ّنإ

 ْباَلَطلا َنيِعِجتْْملاَو مأَسلاِي

 نا اغلا -
. 

 ٌباوُبَآلا

 ٌباَرآلا رّيخب اَعْنِص اَذَع اذإ

 ٌباَكقلا لاعسلا ءاد هب ىَفْشَي

 ٌبابضآلا ٍلاجرلا ٍبابْصَ ٌشْغَو
 باوْعَأ بوغش ىتَش نم رْيخلاب
 نارألا نيماصلااءاعذك و



 ٌباشفآلا تافعْرَم اهيف برحلاو ام

 ٌباطقآلا ىف اهواحزأ ترج اذإ 4

 ٌباطْخَآلا َبْطَخ َنيفاكلا اَنَكْذَجَو اها

 ٌباَقشلا َنْيَكَو رهدلا ةرَثَعَو اها

 ٌتالثآ ريغ نانسألا َكِناَوَح اوه

 ُباتْقَآلا ساره ِهيِيَأَك مْ ْمَل ١
 تاقشآلا نيم ,لخ هلاك علقبم 5

 نيب. دو ةيعلا عّطنيلاك |برس

 باذبَذ ىف ةثتارفأ ىرق ماس 4

 ٌباَصغ ّنِهَل ٍلاَع نِم َنيَقْلَي ١

 ٌبالَهأَو دبل 3 لآ 6 ااا

 ٌبانُطآلا

 باعَبَع ىيطْرَس ىف هثونتع ام

 ٌباقْبَق ٍرَدَهِي َرأَولا َقَر اذإ 0
 ٌبتاكشلا فينم سيوادملا لبع ا

 ٌبانْذآلاِب ِةَيَيْشَح نم َنرِطْخُي 4

 ٌباصوألا ٌلَّسَك ىضقي ال ْمُهلاَو ا

 باطعألا
 همه 6 هم نا

. 
 هو ع

 ٍناينعا لبق ىتيورو اه“

١ 

 ٌباصلا طالْخَآَو يرشلا لَطْنَشَم

 تاق زكا نير ا
 باوُنلا ىصاَوَدلاَو ٍيوقحلا َنِم

 م

 بايْنَآَو ٍمِقاَدَس وذ ُىَدْشآ
 ٌباقرأ يِذ

0 

0 

 ٌبادخآلا ٌبَدِح الغآلا ُفَرَشُم

 ل

 ٌبآسيلا يتانحلاب اًبْذَجَو اَذَه
-6 

 ٌباَعَنِإلا لوط َكْعَب اَرَجَو اًضْقن
 باَنْوَعلا َلِذُه َنهْيَلَع َوْهَ
 قاتسضتخا ور نييطسصك كلا

 ٌبالخلا لاصق نم: اًبلَح قدح

 ٌباهفآلا ُبوَِهُت ةاشنك مّوَحَأ

 ٌباطْحَآلا ٍشاَمَق نم ىَقْبَأ ُلْوَجْلاَو

 حا ©

 ٌباوآلا نديموملا ريِمآ
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 تاضك ةادسلا ِراَجَر نر وأ 4

 تانيدعألاب اذ اهرذح اذا ىّتَح 0١

 ٌباضُحآلا بْضِح َفوَح ىدَسَد تءاج ااا

 ٌباضنالا عْرَم َدْنِع اًهاطَم اذإ

 كيت قرض
 0 1 0 عداد نرد 0

 ىكاحت ع ا

 باَرَه 5 نار يفلع ماكو ١

 باغتكلا بابّذلا قْلَو نم َنْعَصْمَي م

 ٌباجْرآلا ف ىقترا ىرلا اذإ تح ٠٠ه

 ٌباَحُم ٍلِيَل زاجغآ كى ودصَأ نخب

 ٌباقتلا ٍلاقنلاب وُنْذَيَو 50 مو

 نام ضم نكي راروزا هيك 8

 ٌبارظألا َنْيَب قوَّسلاِب َتَحيَصاَف اه»

 ٌباذكتلا ٍلوقِب ىغابلا اهيا ْلَج امد

 باَيْصلا ٍميِيَص ْنِم ىصاقآلا يلا
 ٌباوشآلا كْلَتِب نّوُبُن مل نيضح اهو

 ٍةَطْسَب وذ ىَدِعلا َكَع

 3-3 مدرب

 باهزرإو اعأ

 بازحآلا ماه َنوُباَرَض ساَنلِل مه

 تابع وهيا ةاونهمأ لاب 1مم

 7 0 ا 0

 ٌبادُبَدَو ٍلِجالَج يذ برض وا

 ٌبادعَآلا ثاذ ءارْجَشلا ِتَجَكْلاَو

 بارْذَأ ٍقْرْزَو ءارفَصي ىِشْمَي

 ُباِبْحَآلا ّرَعَأ ْنِم ّبحي ُْتَلِيِع

 ٌبارْرآْلا فام نضقنتسا اذا ىَّنَح

 ٌباسنُم ِمِلَخ نم اّيْنِث نضراع
 ْباَبَع ٍءْرَجِي هيي ْتَقَسْنأَك
 ٌباَرلا سيفنت ةَرفّرلا َلَعَصَو

 ٌبارظيلا ٍتَوَك وْلِق اهْرِفَحي
 ٌبادثآلا ٍنيِبُم ديداخأ يذ ىف

 ٌباشْحخَآلا َتاذ ءاصوعلا ْفسِتْعَي

 ٌباَبَد مار لك نم ةّمِلاس
 ٌباسْنآلا ْرْيَح َلُع ام اذإ اَنإ

 و و0

 ٌبارْعَآلا ٍميِيَص نِم اًعْرَق لجون
 نبا دس هس 0 |

 0 0 5 0 و 5

 ٍبابرالا ءافلخلا دج فدنخ

 احل عاعشلا 3 2 1 ب

 55-0 ا كا ل 9205



 اء

 باوْجَ رافي نم اَْجَرَح ىَنَح
 ٌبابْجَآلا ىف يَرَصلا ٍرْفْض ٍلَهْنَمَو
 باصقألا ٍصامِخ ٍرّملا ٍفُْمْعِي

 ْبآَجَآلا ٍبأَج قوت ىبْحَر ناك
 ٌبادْنآلا ْنيِبُم ضكرلا َنِم حْذَك

 ٌباهْسآلا يعم ْوَآ ىّبَْر ِبْلْصِ
 تاَدد وار ةيعر ةهدتنلك

 ُباَرَشَأ ٍتاطْوَرَن ىف حاَمْنَأو
 ٌباسُيَسلا ئىِصِعك مارو ثحار

 تاَذَع ىطزطت نم
 ٌباَظَو

 ارز نيشخُي

 هه

 ءارجلا ىفاب ٍقّرَم نم
 الق نيديل 7 ا ٍراَوَس رح ُْق

 الكرد ىلع
 0ك 0 6 هم بد

 ٌباصشإلا ٍديدش هافشم ناس

 ٌباَهَتلا ءارجلا ىف الآ اذإ
 3 ع و قل ه- ها 0

 َك نبي + 5 9187 لع 7 يي ع ء

0 

 ٌباصبص ىواهملا يشفع ٍلوَغ نم

 ْبارْسآْلا ٍتاقداصلا َلّبَق ُتدَرَو
 بادآلا نسح نيدانلا اهدَرَع 0 1-0 7 ا و عم 5-2

 و2

 تدخلا لع طال نر

 ْباشغآلا ْوْرَج صلف اذا ىَنَح

 ْباسْشَآلا لابحلا رار َنْرِرْمأ
 16و 0©

 ٌبارقالا فينع درولا رِفنحتم .٠

 ٌباذالا تابكذم هنم ّنهف

 ٌبازنحلا ٍتاذ ناعيق نيو نم رضي

 9 تاع و

 دركم

 ٌباقْلِص ىقشأ ٍلوواَر نع ُلِدْعَي
 نيب لوزهملا لرَولاك تاقفألا

 ٌباذهالاب اهقَوُعأ وأ نددص

 باصقلا يحوك ىحو ِهِفوَج ىف

 ٌباهبهلا َدْعَب َلَدْيَع وأ بَهبش

 6 ا 20
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 تاشنلا دادح نم ىضمأ هءيضام

 ٌبابطألا ٌٍبِط هيفشي ال ّلغلاو

 ٌباوُكآلا ىف ىَّصَحْلا ِقْلُي رحاس نم

 ٌباتوُم ٍلْيَل مٌمِح ىف ىَقَر ْنِإَ
 تاَرَكا ْنْبا كلم عوير اوُيَع
 تانكلا ظيفح كنملاو تلقت

 4 سحأا اس

 تاَذَحا ليك :نويروةقلاو
 هضم

 نوضرعفسش
 بايخ / عش | دف هقي رمأآلاو

 باوذ يصحمو عيودارم ىشخُي

 ٌباّبَحلا بارَسلا ٌبتِذ هلشَي

 بايغو لِهاش ْنِم

 ٌبارشآلا ِديِعَب ٍلختلا َنِم يان

 م

 تاضنآلا لازط: ئنتألاا ضع ار
 ثدلتمالا عاريلاك ٍلْيَس عارسي

 نادل وول لَنْ ا تامعب اب 85

 ٌبادَحآلا َباّدح زوجلا

 تاشألا بِ َدْعَب ىهني لوقلاَو

 بادهتأو ِكَسَم ىف اوقر ْنإَو

 همس 05

 ةيقرب
 2 م

 تاك لك هللا ىفخيو ردحات 0 يع

 ُباَعَر لك تايملا

 ٌباتْرُم ٍلوقي نويردقلاو

 ٌبابسآلا ٍتاقَلَح ىف ردقب

 ٌباركآلا ءالد َنيِلَعْملا َبْذَج
 كا 21 دعا نؤفليس مهعَد

 ٌبابَصَاو ٍدعص ىذ ِدَلَب َلَب
 0 م

 ٌبابْلِحَو قدارس ىذ َبّهشأ

 باه ردم ةوبَه ٌْ

 د ربا لإ اني بح اذإ
 2 9و نلت بج

 تايسآلا | قبب اًضعت اهْشَعْنَي

 'ٌباَضْنلا ٍناعشلا َلاذُجَأ َنْبِذَحَي

 © ناني ع 0 - 5و 0

 ٌباترآلا تابار يِزَتَك اذا

 0 م ْباَضَعلا دوري ِيِواَسَقلا ََّط

 توري



 م

 انقيا لاق
 6م

 ناورم نب كليلا دبع نب ةَمَلْسَم حدبي

 ٌباَحْلِح ٍْلِج ِةَنُّدِكن ملا نأ
 ُباَوُثآلا ءاَرَو ْنِم ىماظِع ىَتَح ه

 ٌباهضإلا ةانقك ىتانق ىَرَت ٠
 ٌباظْبِظ ْنِم امو اًلِس ىِب ّنآك

 ٌباكنلا نامّرلا تادخأ ْنْهَرَو 1
20 01 

 بابكالا ليوط أرسف يرش نإف

 ٌباكِرَتَو لَحَر ىف قا الدفا لااذ

 ٌبارثآلا ىناوغلا وير ىرأ لَقو

 ٌبالَخَآلا ىِساَوَد ىلا زجاوَع

 ٌباصْرإلا ٌلِهَتْسُم اَنْوُم َّنآَك

 ٌباَنَشألا ّباذع اًرغ اهتفشَو

 ٌبالالا مالك ىوارلاو ىلا

 ٌباذغالا ثابِذعم ىِنَع كاهنت

 ٌبايغآلا ءاقتا بْيعلا بنتجا

 ْباَنلا ٍدْلِج ىف مو اَبْلِي ْموُلَت
 ٌباَجَتلا ٍباَجتْنأَك ىلايللا تحت

 ٌبانْحِإلا ىَنَحَت نم قافد جوُع

 ٌباضلا اهيِبْضْيَو ىهاطلا اهُلْعُب

 ٌباصوآألا كين ْرَكْنَأ ىتبلاو ىب
 ٌباوُصأ مري نضر ىَمَر نَمِل

 ٌباحاَو ةّوق َنْعَب ِتْيَبلا ىف
 ْباَهَّنلا رافسلا َنْعَب اَعَجرُم

 ٌبارْعِإَو ٍةَفاَقَع ىف ٍبِرْعلاَو
 ٌباَعْلآلاِب انِيابسأ ْنَع َنيِنْكَي

501- 

 باصلالا ٍلالظ ىف انالق ىور

 ٌبارغآلا ارب يداغلا اَهّيَأَق

 ُباَتُْكِب ىّدعلا مْرَت الق رِصْقآ
 باتْعُملا ظَح ٌةَبْيَحْلاَو ٍرْمْكلاَو

 ٌبانْجآْلِل الو ىَتْذآلا ٍبْرَقْلِل

 ٌبابنآلا ىف ٌهْضْعِب ىَقْلُي لوَقلاَو
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 ةجور زيجارا ىاويد

 3 5 ب 23 و
 يرسصبلا ىبيبتلا جاجملا نب ةبور وو

 فصو ىف ةبور لاف

 13 0 ب م
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 ةوام ةالفلا زوج نيم تاهيا

 03 م كل هب 2
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 ةوادصا هليل ىف

 بارسلاو ةزافملا

 ركل ال لا

 ةواضا تحشتْنا بارَسلا اذإ

 ةواَبظ ىَرَتلا َنَْعُم ثَكبَي

 هواَيْنأ هِسيكَم نَع صِلْفَت

 هدا ربع قرا كا رع
 ةراوُصأ ٍءِدْعُب ْنِم ْتَعَشَحَو
 ٌهراَعُد ام رْذآ ْمَل اَعَد عاد
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 تلاثلا رجلا

 برعلا راعشا موس
 ناودد ىلع لمششسم وهو

 هيلا ةبوسنم تادرفم تايكإ ككل

 نال ا

 .٠  3 6ب وم م 5 7” هي 20









: 

ي
د
 

: 

ي

ت

 

ا

 

3
0
 

0
 


